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ভ্ মিকা। 

বঙ্গের স্বাস্থ্য দ্রিন দিনই ভীষণ হইতে ভীষণস্তর হইয়া পড়িতেছে। 
হিন্দুর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদিনে 
সত্য সত্যই আমরা ধ্বংসের দ্রিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছি । প্রায় 

২০ বৎসর পূর্বে মনীষী শ্রীসুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় হিন্দুজাতির 
ক্রমাবনতির কথা বুঝিতে পারিয়া, তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে 

কর্ণেল ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় মহশিয় “ধ্বংসোনুখ জাতি” নামক একখানি 

পুস্তিকা দেশের সর্ধবজ্জ প্রচার করেন। বিগত কলিকাতা কংগ্রেসের 

উদ্বোধনে নুবিজ্ঞ শ্রীধুক্ত বি, চক্রবর্তী মহাশয় জ্বলন্ত ভাষাঁয় বলিয়া 
ছিলেন ঃ--“পৃথিবীর অন্তান্ত সকল সভ্য দেশেই জন্ম বেশী, কেবল ভাবত 
বর্ষে (বিশেষতঃ বঙ্গে) বিগত দেড় শত বৎসর কাল আমরা ধ্বংণের 
দিকে অগ্রসর হইতেছি। ক্রমেই আমাদের মৃত্যুসংখ্য বৃদ্ধি পাইতেছ্ছে। 
সেই অনাদি কাল হইতে ভাঁরতনাঁসী নানা উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়! 

আসিয়াছিলেন। কিন্ত বিগত দেড় শত বৎসর কাল আমর! আর আত্ম- 
রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা যদি এখনও সাঁবধাঁন না হই, এখনও 

যদি এই ভীষণ ধ্বংসের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়! তাহার প্রতিকারের 

জন্ত প্রাণপণ যত্বু চেষ্টা না করি, তবে আমরা নিশ্চয় সেই আমেরিকার 

রেড, ইত্ডিয়ানদের গ্কায় এই ধরাঁধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাঁইব।” 
প্রায় ১* বৎসর গত হইল একদিন, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

আমাদের ধ্বংসের যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অমৃত 

বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, স্বদেশ-প্রাণ্ মহাত্মা ৮মতিলাল 

ঘোঁষ মহাঁশয়ের সহিত গ্রন্বকারের,। বহু আলোচনা হয়। এ সস্বন্থে 

মহাপ্রাজ্জ মতি বাবু গ্রস্থকারকে বলেন যে, “আপনি হিন্দু-সমাঁজের 



৮০ 

প্রকৃত অবস্থা বিশেষ ভাবে অস্থ্সন্ধানি করিয়া_হিন্দুজাতির প্রাচীন ও 
বন্তমাঁন অবস্থা, হিন্দুর স্বর বিষয়ে অবনতির কারণ ও তাহা নিবারণের 
উপায়, পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃত চিত্র লংগ্রহ করতঃ একখানি গ্রন্থ গ্রকাঁশ 
করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।” বর্তমান গ্রন্থকার সেই দিন 
হইতেই হিন্দু ও পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়! যে 
সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই আজ বঙ্গের হিন্দু 
সম্তানগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন। 

বর্তমান সময়ে বহু শিক্ষিত হিন্দু যুবক পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদদনি 

করিয়া! এদেশের উন্নতি করিতে চাহিতেছেন। যে পাশ্চাত্য সভ্যতার 

ফলে সে সকল দেশের অধিকাংশ লোকের নিদারুণ ছুঃখ কষ্ট দিন দিন 

ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, যে ভারতের পুণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য 
দে€শর দারুণ জীবন সংগ্রাম-যুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া মনে হয়, সেই 

পাশ্চাত্য সভ্যতা হিন্দু-সন্তাীনগণের কিছুতেই অনুসরণ করা উচিত 

নয়। তক্তিভাঁজন ৬বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছেন :-- 

“হিন্দুরা যে সমাজ ও সভ্যতার স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা আজিও জগতে 

অতুল্য। ইউবোঁপ আজিও তাহা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পাঁরে।” 
ফলত: পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্থনরণের ফলেই আজ হিন্দুসস্তানগণ অতি 

দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ সন্ধে এই গ্রন্থে 

অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ *স্বাস্থ্য-সমাচার" 
পত্রিকাস প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে হিন্দুসস্তানগণ এই গ্রস্থখাঁনি পাঠ 

করিয়া, হিন্দুসমাঁজ রক্ষার জন্ত প্রাঁণীন্ত যত্ব চেষ্টা, করিলেই গ্রস্থকাঁর তাভাঁর 
১০ বৎসরের সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিবেন। 

৫ই আশ্বিন, সণ 
১৩৩৯ সাল। ] প্রন্চ | 



শভ-স্নর্গ 
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প্রণোদিত করিয়াছে, 
০সহ জ্জীস্ত্ 

হিন্দু-সন্তানগণের করকমলে 

আমার এই গ্রস্থখানি 

ম্মপিত হইল। 





হিন্ছ্ চিন সি 
পাস রি 

বন ১৯ তা 
জ্নবভল্ন্িক্া ঘ চি ৩ 

প্রাচীন ভারত। 

(১৯) 

হিন্দুরাই জগতে “আদর্শমানিব” ছিলেন । ৩৬ 

ক্স 

ইন্দুরাই জগতে ট সকল জাতির ভ্ঞান- 

দত ও শিক্ষা-গুরু ছিলেন । 

পপ্পসপ্ী 

প্রাটানকালের হিন্দুদের সন্বন্গে পঞ্চিতবর ৬রজনীকান্ত গুপ্ত 

মহাশয় তাহার “প্রতিভায়” লিখিয়াছেন £-- 

“ঘদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, 
হিন্দুর পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের বিবর যদি একবার স্বৃতি-পথে উদ্দিত 
হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই বোধ হইবে বে, হিন্দু পুবেব কখনও 
জাতীর ভাব বিসর্জন দিয়া বিজাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন 
নাই। হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিভ্র-ভূমিতে পুণ্য-সলিলা সরশ্বতার 
পুলিনদেশে লোকসমাজের হিতার্থে পরমা শক্তির ধ্যান ক'রতেন, 



২ হিন্দু ডুবিল। 

তখন তিনি জাতীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা জাতীয় সমাজ-বিরুদ্ধ কোন 

কার্ধোর অনুষ্ঠঠন করেন নাই। হিন্দু যখন শান্রানুশীলন-পুর্ববক 
অপূর্ব জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিতেন, তখন তিনি বিজাতীয়ভাবে 

পরিচালিত হইয়া, হিন্দুত্বের অবমাননা করেন নাই। হিন্দু যখন 

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শীসন-দণ্ডের পরিচালনায় বাপূুত 
থাকিতেন, তখন তিনি হিন্দুদের সেই বিশুদ্ধ লোকপালনা 

শক্তির পবিব্রভাব,_সর্বেবোপরি ব্রহ্গ-পরায়ণ ব্রাহ্ধণের সই 

সছুপদেশ বাকা হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাহি; হিন্দুর জাতীয় 

বন্ধন এইরূপ স্থদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত ছিল। 
“হিন্দু জ্ঞানগৌরবে ও বুদ্ধিবৈভবে পুথিবীর কোন জাতি 

অপেক্ষা হীন নহে। যখন অপরাপর জাতি ধারে ধারে সভাতা- 

সোপানে অধিরূঢ় হইতেছিলেন, তখনও হিন্দু, সভ্যতার পুর্ণ বিকাশে 

চিরমহিমান্বিত হইয়াছিলেন। গ্রীস যে সময়ে বাল্যলীলা-তরাে 

আমোদ লাভ কনিতেছিল; জার্মানি যখন আরণা মবগকুলের বিভার- 

ক্ষেত্ররূপে পরিচিত হইতেছিল এবং ফান্স ও ইংলগু যখন ভাম- 

মু্ডি নরশ্বাপদদিগের ভয়াবহ কার্ো প্রতিমুহূর্তে শৃঙ্খলাশন্য হই! 
পড়িতেছিল, তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্রে মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় 

কুম্ুম বিকশিত হইয়াছিল; দর্শনের ছুরবগাহ তন্বের মীমাংসা হঈতে- 

ছি; বেদান্তে বেদমহিমার. পরিণতি  ঘটিয়াছিল এবং অকলঙ্ক 

সভ্যতালোকে সমগ্র হিন্দুসমীজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
“হিন্দুর এই মহীয়সী কীর্তি অক্ষয় হইয়! রহিয়াছে । অতীতি- 

 দর্শী এতিহাসিক শ্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে হিন্দুর জাতীয় গৌরবের 



হিন্দু ডুবিল। ৩ 

কথা ঘোষণা করিতেছেন। আর ততকালে ধাহারা অসতা ও 

'অনক্ষর বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহারা এখন সভ্যতার শ্রীসম্পন্ন ও 
জ্ঞানগৌরবে মহিমান্বিত হইয়া হিন্দুর জ্ঞান-ভাপগ্ডার হইতে রত্ররাশি 
সংগ্রহ করিতেছেন এবং সেই বিশ্বহিতৈষী বংশের ঈদৃশ শোচনীয় 
অধঃপতন দেখিয়া কালের অভাবনীয় শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ 

করিতেছেন ।” 

“হিন্দু এখন পুর্ববতন গৌরব বিসর্জন দিয়া অপরের মোহ- 
মন্্রগ্ুণে করসুত্রধূত ক্রীড়। পুন্ত,লের স্তায় নত্তিত হইতেছে এবং 
সর্নবাংশে আত্মবিশ্মৃত হইরা আপনারাই আপনাদিগকে হেয় করিয়! 

হুলিয়াছে |” | 
মহাপ্রাজ্ঞ ৬চন্দ্রনাথ বস্তু এম, এ, মহোদয় তাহার “হিন্দুত্ব” 

খরন্থে লিখিয়াছেন 2--. ** 
“পৃথিবীতে যত সভ্য জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধে/ হিন্দু- 

জাতি অতিশয় প্রাচীন। হিন্দুজীতির অভ্যুদয়ের পর আরও 
অনেক সভাজাতির অভ্াদয় হইয়াছে । মিশর, আশিবীয়, পারম্য, 

গ্রীক, রোমক, সকলেই হিন্দুর পরবর্তী । কিন্তু কতকাল হইল, 
তাহার। সকলেই কালগর্ভে বিলীন হইয়৷ গিয়াছে । গ্রীস, রোম 

প্রভৃতির অস্ত্যুদয়ের পুর্বে যে হিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছিল, ধর্মে, 

আাচারে,সংস্কারে সামাজিকতায় এখনও সেই হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছে । 

কত ধন্মবিপ্রব₹, কত “রাজনৈতিক বিপ্লব, কত অত্যাচার, কত 

উত্ুপীড়ন সন্ত্েও সেই হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছে । সেই হিন্দুর 
অনেক গিয়াছে সত্য-_রাজশক্তি গিয়াছে, ধন্মবল কমিয়াছে, 
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প্রতিভা হীনপ্রভ হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যত্ত 

হিন্দু আছে, সকলের দিকে চাহিয়। বল দেখি, এতদিন পরাধান 

থকিয়াও হিন্দুর যে ধর্মাবল, যে বুদ্ধিবল, ঘে বাহুবল, ঘে মনুষ্য 

আছে, সেরূপ ধম্মবল, বুদ্ধিবল বাহুবল ও মনুষ্যত্ব ইউরোপের 

করটা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। রোম-কর্তক গ্রাস- 

বিজয়ের তিনদিনের মধ তেমন যে প্রীকজাতি কোথার উড়িয়া গেল! 

বপ্বন জাতিকর্ভুক রোম-বিজয়ের পর তেমন থে রোমজাতি কোথা 

ভাসিরা গেল! ফলকথা, হিন্দু আপন ধন্মরূপ সান্বিক শান্তর 

সাহাযো প্রায় এক প্রকার নিত তা জাবন লাভ করিতে পারিয়াছে।” 

নে সাভিজ-সআট ভক্তিভাজন ৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় 
মহাশয় ভাঙার “ধম্তন্্ে” লিখিয়াছেন 2-- 

“এমন নিঃস্সার্থ উন্নচিনত মঞ্ুঘাশ্রেনী ( গ্রাটীনকালের ত্রাঙ্গাণ- 

দিগের ন্যায়) ভূমগ্ডলে আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই | তাহ 

যে সদীজ ও সভাতার স্গ্তটি করিয়াছেন, তাহ! আজিও জগ 

অন্রল্া। ইউরোপ আজও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে 

পারে। তীহাদের কীর্তি অক্ষয় । পুথিধাতে ধযত সভজানি 

উৎপন্ন ভইয়াছে, প্রাচান ভারতের ত্রাঙ্গণাদগের ম্যায় প্রতিভাশালী, 

্নমতাশালী, জ্ঞান ও ধাঁন্মিক কৌন জাতিই নাই। প্রাটান 

এথেন্স বা রোম, মধাকালের ইতালা, আধুনিক জম্মন বা ইংলগুবাসী 

কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না। রোমের 

ধর্মযাজক ও নৌদ্ধভিক্ষু অথবা অপর সম্প্রদায়ের রঃ তেমন 

জ্ঞানী ও ধাঁন্মিক ছিলেন না ।” 
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হায়! যে হিন্দু জগতের সকল জাতি অপেক্ষা সর্বববিষয়ে সর্বব- 
শ্রেষ্ট, উন্নত, প্রতিভাশালী, স্ুসভা ও ধার্মিক ছিলেন; যে হিন্দুর 
স্যার অধ্যাত্স জগতে উন্নত, ধন্পরায়ণ, ঈশ্বরভক্ত, মহাজ্ঞানী জাতি 
ভূমঞ্জলে আজ পধ্যন্ত কোথায়ও জন্ম গ্রহণ করেন নাই; 
থে হিন্দুর ন্যায় সত্যবাদী, জিতেক্দিয়, সদাচার, সর্ববভূতে দয়াশীল, 
কর্মঠ, পরিশ্রমী, পিতৃমাতৃভক্ত, সন্তথানে স্নেহশীল, নীরোগ, দীথ- 
জানা মনুষ্শ্রেণী জগতের কোথায়ও দৃষট হয় রি ; যে টা 
হ্যায় অসাধারণ ধন্নপরারূণা, সতী, সাধবী, স্নেহ 1 রমণী কোন 
কালে কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়। কেহ সাহস পুর্বক 

বলিতে পারেন না (7); যে হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, 
তন্ত্, দর্শন প্রভৃতি শান্তর গ্রন্থ পাঠ করিয়। জগতের রা না 
গিতগণ বিষ্মরে অভিভূত ভইঘ়। থাকেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিয়। 

থাকেন-_হিন্দুরাই প্রকৃত ঈশ্শরভক্ত, হিন্দুরাই ঈশ্বরের প্রকৃত 
স্বরূপ অবগত হইর়াছিলেন, হিন্দুরাই ধশ্মের নিগুঢ তশ্ব অবগ 
ইয়াছিলেন, হিন্দুরাই প্রকৃত সভ্যতার ঢরমসামায় উপনাত 

ছলে, 'ভারত ত তুমিই সব অপেক্ষা শ শথপুর্ণ ও গরায়সা” (৩ ); 

্ 

রি 
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১৪ হিন্দু ডুবিল। 

বিজ্ঞান (7০), আয়ুর্বেদ (77), ভৈষজ্যতন্ব, নিদানতত্ব, শারীরতত্ব, 

(9) 4১500170177. 

(৫) 1. 39111507105 01৯0 01 4৯১0100552৭: 

11019, 20810000০০1. 01901701108 17) 0260030101৮ 00. 4১9110- 

10115, 20০০ 13,0০৮? 

(9) 1, 09161100150 170605 0)০ 10101] 21 00111000101, 

10717) থ৮ 4৯5119110মায ১ 

£[0 0070 09001006017 01051055011 00001708005 0108 

90111 [০8100 15011206- ৮ ক ৯11 গাও ঞ 100019৭66 01 415- 

00৮০1651906 102,008 ০৮৫1 1) 1700100 01111 1৩001010195 

£] ডা) 59:02010117209 00100501019 89019290010 2৫:00) 

1১70০৩58101 01 070 20011002005 2 1011) 1090 ৩1001000760 10007 

[১0107, (2) [91000] 16০10000501 00615011001 1. রয1$০? 

(11110 4১15070791১, 571) 

(10) ১০191806, 

(6) 17 17620590070 11110905 212155৩ 07৩ 00170619601 [001101), 

হিট (850096৭ 09 ঠা 700000006070 15407), 2০০01620100, 

[110 1১01 2)090101) 2170 016 2০৩010265070001017 01 10111170 

1১০4105০ ৰ 

(1) ৮১০01707001 0017 (1817085) 11/59500201075 6 50110 

20101556080) 10700051106 101010950) 25 111 10৩1012 [1০9102+ 

]1701200901058 0260129, 15071015019557 81605110159 0160010? 

[95105 01১০ [)650110600 £০0010%, 

(01902 19125910195 09011917002 07010707707 075 0109৮ 

[020001560ত (22501 076 1২০95 08105010005 5০1, 1), 

110 ১০/-- 418117005 21010109160 20000] 02010চ৩0াগ 06515100 

1006 51765 9130 56564 57465 15০0 60 006 090187 

(9). 1. 11117505955 1) 115 02091980101 ০01 73179515212 

€501291)92529+ £13109922 (3 হততক &&০09) 180 015০০৬০16৫ 5০০ 
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১২ হিন্দু ডুবিল। 

রসায়ন শাস্ত্র (2) প্রভৃতি অনন্ত শাস্ত্র সর্ববপ্রথমে আবিষ্কার 

করিয়াছিলেন এবং জগতের সকল জাতিকেই এঁ সকল শাস্ধ 
শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিয়া 
দিয়াছিলেন এবং এখনও দিতেছেন; যে হিন্দু জগতের সকল জাতির 

শিক্ষাদাতা ও জ্ঞানদাত৷ ছিলেন (73), ইউরোপ যখন ঘোর 

তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন যে হিন্দু জ্ঞানালোচনার ও সভাতার 

চরম-উতুকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন (1); যে হিন্দুর দেশ ধন ধানো 
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হিন্দু ডূবিল। ১৩ 

পরিপূর্ণ ছিল, যে হিন্দু শিল্পবাণিজা দ্বারা জগতের অগণিত ধনরত্ব 

সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন (5) ; যে হিন্দু সঙ্গীত বিদ্ভায় (£6), 

চিত্রবিছ্ার় (9), তাস্করবিষায় (৪), নৌবিষ্ভায় (79), 
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১৪ হিন্দু ডুবিল। 

নৌযুদ্ধে (2০) এবং বিমান-যান (এরোপ্লেন ) (31) প্রস্তুত প্রণালীতে 

জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন ; যে হিন্দু জগতে পাকা রং প্রস্তুত করিতে 
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হিন্দু ডুবিল। ১৫ 

জানিতেন (32); যে হিন্দুর মসলিন বস্ত্র দর্শন করিয়া জগতের 

লোক এখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া! থাকেন (23); যে হিন্দুর 
স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, হস্তিদন্তের কারুকার্যা ও তৈজসপত্রাদি, 
রেশম ও বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া এখনও জগতের 

লোক শত সহজ মুখে প্রশংসা! করিয়৷ থাকেন (24); ষে হিন্দুর 

দিল্লীর লৌহস্তন্ত, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের লৌহ, ধারের লৌহস্তস্, 
ভুবনেশ্বরের ও পুরীর লৌহকীলক পরীক্ষা করিয়া পাশ্চাতা 
জগতের বৈজ্ঞানিকেরা বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন__“হিন্দুর। 
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১৬ হিন্দু ডুবিল। 

কি উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই প্রকার অত্ুতৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত 

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গজম করিতে 

৫ [তছি না” (25); যে হিন্দুর গাহস্থ্া জীবন, ধশ্-জীবন, কর্মজীবন 

নৈতিক জীবন, জগতের সকল জাতির একমাত্র আদর্শ ছিল; ষে 

হিন্দুর দেশে অকালমৃত্যু ছিল না; যে হিন্দু নীরোগ, দীর্ঘজীবী, ও 
বলিষ্ঠ ছিলেন; যে হিন্দু-সৈন্টেরা এখনও অপীম শৌর্ধা বীর্যের 
পরিচয় দিয়া জগ্বাসিগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন- হায়! আজ 

সে হিন্দু জাতির সর্বববিষয়ে এইরূপ ভীষণ অবনতি দৃষ্ট হয় 
কেন ? আজ সেই হিন্দুজাতিকে জগতের লোকেরা এত ভুচ্ছ 

তাচ্ছিল্য করে কেন? হায় হায়-_বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়-_-আজ 

সেই হিন্দুর দেশে এইরূপ অতি ভাষণ অকালমৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা 
প্র হয় কেন? আজ সেই হিন্দু জাতি যেন নিম্চেষ্ট অবসন্ন দেহে 

হ জ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে! 
স্পা 

25. 11011 রা8010180607 1 দির 11719. 
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10190 1200 1210087011005 17175095৩25 2৮ 1099 10 1/7061- 
৪1110, (১০০ 10110) 



€& ৯ 9 
হিন্দুদেল সঙ্ঘন্দে জগত্তেল হা! চন্তান্নী ও 
নিিলপেক্ষ গাশ্চা্ত স্হিওকুছিগে স্ভ । 

আমাদের প্রাচীন রাঁমায়ণ, মহাঁভ।রত, পুরাণ, সংহিত।, 

রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুর দেবছুলভ উন্নত চরিত্র ও 

পবির হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে যে সফল উত্কুন্ট বর্ণন। দৃষ্ট 
চর, জগতের নিরপেক্ষ ও নহাজ্ঞানী পর্বাটক ও এতিহাসিক- 

গণও হিন্দুদের সম্বন্ধে সেইরূপ অভিসতই প্রকবশ করিয়। গিয়াছেন। 
জগদিখ্যাত মহাজ্ঞানী ম্যান্সমূলার প্রভৃতি মহোদয়গণের অভিমত 
উতিপুর্ব্েই উল্লেখ করা হইয়াছে; মহাত্মা! এরিয়ান্ দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে লিখিয়াছেন-_“কোন হিন্দু কখনও মিথা। কথা বলিয়াছে 

বলিয়। জান! ঘাঁয় নাই ।” (5) 

_ জ্রয়োদশ শতান্দীর নধাতাগে সুবিখাত মার্কপলো মহোদর 
লখিয়াছেন -“এ জগতে এসন কোন লোভনীয় বস্তু নাই, যাহার 

লোতে ত্রাঙ্মণেরা একটিও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন।” (2) 
বিখ্যাতনাম। ভূগোল লেখক গ্রীবো লিখিরাছেন £- হিন্দুরা 
25552822225 

(7) “০ 1011700৮709 6৮৩16000৬10 0611 হয 0100000 

(3০০ 210 07107016277 11010 00100205) 58276, 1৯ 92) 

(3) %07০% (391550909) আ০৮1৭ 000 06]] 2116 107 50510705 
" 020015? (556 2124০০ 7০010, 24, 17, ৭1০১ ৮০1 111,35০) 
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এতই সপ্রকৃতির লোক যে তাহাদিগের গৃহে চাবির দরকার হয় 
ন| ও চুক্তিপত্র লিখিবারও দরকার হয় ন। |” (3) 

বিখ্যাত বিচারপতি ও ঠগী-কমিশনার কর্ণেল শ্রীমান্ মহোদয় 

লিখিয়াছেন £--“আমি শত শত মকর্দমার বিচারকালে দেখিয়াছি 

যে, একটা মিথ্যা কথ! বলিলেই একজন (হিন্দু) সম্পত্তি, মুক্তি ও 

জীবন লাভ করিতে পারে। কিন্তু সে কিছুতেই মিথা৷ কথা 

বূলিতে স্বীকার করে নাই ।” (4) 

সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাতনামা পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং মহোদয় 

ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন £_- 

“হিন্দুরা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সত্বাদী। ইহারা কখনও 

কাহারও অর্থ অন্থায়রূপে গ্রহণ করেন না ।” (5) 

জগ্বিখ্যাত পরিব্রাজক মহত! মেগস্থেনিস মহোদয় হিন্দুদের 
উন্নত ও পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অমূল্য কথাই বলিয়া গিয়াছেন। 
তাহার সংক্ষিপ্ত মন্তবা এই £ 

(3) “11765 (10405) 216 50117015650 29 1891076109 7000079 

100155 10 019৩1 40015 101 ৮7110100500 9৮0. 00680 9:85107017057 

্ (5০০ 90:2১০+ ৬) 
(4) 11102551094 0610101008100170605 01 95565+ 2) 13101) 2 

[01205 (71735) 010791৮? 110৩, 200.11006.10951 050575990 01901 

1715 10111752110 21001761795 1665550-19 0611 20০ 

(১০০ 9196177375 ৬01, 219 [৯ 7) 

5. 51065 (টম095) আডে 01505029519050 5 পয ৪0912 00- 

৮/0018695 2150 1016505 ০1 11817 01121200017 2155 065৮ 181 
220 05175 8015505-7 (১০০ 710 0115010 18 117012 £0010021%) 
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“হিন্দুর! অত্যন্ত সত্যবাদী ও ধর্্মপরায়ণ। চুরি ইহাদের মধে। 
প্রায় দেখা যায় না। হিন্দু রমণীরা সতী, সাধবী, ধন্পরায়ণ। ও 

স্নেহশীল! ।৮ (6) 

মহাত্বা আকবরের স্তৃবিখ্যাত অমাত্য আবুল ফজেল্ মহোদয় 
“আইন আকবরীতে” লিখিয়াছেন __ 

“হিন্দুরা ধন্মপরায়ণ, প্রফুল্লচিত্ত, অমায়িক, স্যায়পরায়ণ, কর্মঠ, 

সত্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, কৃতজ্ঞ ও অত্যন্ত বিশ্বাসী 1” (2) 

প্রসিদ্ধ খৃষ্টধণ্্-প্রচারক বিসপ. হেবার মহোদয় লিখিয়াছেন £__ 
“এ পর্যন্ত জগতের যত লোকের বিষয় আমি জানি, তন্মধো 

হিন্দুর অত্যন্ত সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, পরিশ্রমী, জ্ঞানা- 

নুশীলনে তৎপর, পিতৃমাতৃভক্ত, সন্তানে ন্নেহশীল, বিনয়ী, ধৈর্যশীল 

ও অতান্ত দয়ালু ।” (8) * 
২ পিপলস পাপ পপ পাপ পাপী পাপপাপপাপাপাশীপপীশি ক শিতি টো তি তত 5 নিশি শীত শশী লি লো পাপ? 

60..1502511)07005 01257002 (6৫ 101900 10. টানি 01500 

(52005 ৬০1 115 0 4206. 

7... £70176 171771005 870 10116190551 2150197 91081015 10৮25 01 

15500652016 10 00512085555 0000615 01 00005 £26ি] 2774 01 

011990770৩4 110০11, (5০০ 9208016] 10170750175 11701997294) 

8, 5210০ 710005 0৮6012598 5001650015১ 11661115617) 10105 

895৩7 10] 15005515950 8170. 110001096000100 500০5 175055111005, 

0900] 00 702767169 26160001820 [9 1156) 01011016777 81109া0]থ 

80005 250 [961610 200 1015 1 525715 20650150195 15/5015655 2574 

20650107৮00 00010 ৮7205 210 156117755 11120. 21) 19601012 1 ০৮৫৪" 

1161 10? (562 92086] [01710501077 | 0 07293) 
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স্থ প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ মহোদয় তাহার “প্রান 
ভারতের ইতিহাস” গ্রন্থে লিখিয়াছেন ১-- 

“ভারতের প্রাচীন লোকেরা অত্যন্ত সরল ও সাধু প্রকৃতির 

লোক ছিলেন ।” (9) 

প।শ্চাত্য দেশের বু নিরপেক্ষ মহাত্মাই হিন্দুদের ও 
হিন্দুসমাজের উন্নতচরিত্রের ও পাবত্রতার কখ। শতমুখে প্রশংস! 

করিয়া গিযাছেন। তাহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, হিন্দুদের ন্যায় 
পি 

স্য 

উন্নতচরিত্রের লোক ও হিদ্দুনমাঁজের ন্যায় পবিত্র ও উন্নত সমাজ 
পাশ্চাত্য দেশে অতি বিরল |” (₹০) 

শশি্পীিশীশীিপশতিা শি শীী সী ীশিপাপ সী শ্শি াস্পীপস্পীশিশ শিিাশিটীীীশীশীস্িসপী্পীশিপীশী পাশে পিপি শীতিশিশ্পীিিশশী পিস পিল ++ 

9, 0 25 ০ 110 120 00613 07691)10 01 9100101 

11010 001099০4 & আা10৩9177294, 2120. 018510010 00405001 থা 

5:210116075721017055 20৫ 1701)€গাশ (5১৩ 10151715001 ০04 

[7 0 ৬, £৯০ 75708 ৯1 5 ১১ 230), 

০. (৫) 0002৩ 0৮ 21810110810] 50৮7100450০ 009)15 ০91 

11501 2000 ও 91000201700 15501 01 2797211 চে 2) 

1:7011517770051 (317 10101 00100), 

(2) 4170) 10015 59012185560] [0951180520৮ 00000107791 

1051৭ - (৮, 6০ 2৩৪1500, 

(0) £11)01370100109007020500 12৮1তা 01285050707 

11171005 ৮2501 21011 5০০৭০ ]৭ আএ 20092 003 20091570 2এ 

10৬60 015559, 10000715905 995 ডি 13155 রী 17010012110 00407 

59০ 0] 3০ 17 0729 ০0013015500 চি 010৮ 

(91: 0 , 8, 071 050. 8.1) 

(4) £117016 15 5101]915 200 5000702015018000০65 15751151)00601 

25১9 1110095 0 162৫০৮ 09 পট 0150৩০০৩৪1০ ৮ কি] 277 

10705152100 1903119 286051191]3 127 00017 01172015, 10170 127)115 17) 1151 
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বিখাতনামা এলিফিন্ফ্টোন সাহেব তাহার স্ুবৃহণ্ড ইতিহাসে 
লিখিয়াছেন 8 

“পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় সহরের মনুষ্যগণের ন্যায় হিন্দুদের 

কোন শ্রেণীর লোকই এরূপ চরিত্রহীন নহে। হিন্দুগ্রামবাসিগণ 

সকলেই বিনয়ী, পরিবারের প্রতি স্সেহশীল, প্রতিবেশীর প্রতি 

দয়াবান, সরল, সত্ানিষ্ট ও রাজভক্ত। ব্যভিচার দোষ হইতে 

হিন্দুগণ মুক্ত » এই বিষয্লটী বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত। 
চরিত্রের পবিত্রতার হিন্দুগণ এতই উন্নত যে তাহা দেখিলে 

আমাঁদের ( ইউরোপবাসীদের ) গৌরবের পক্ষে শ্র।ঘার বিষয় 

নহে ।? (5) 

পপ পপীপদাপহ- 4 পাস্পিত৯ ১ ৩ তত শা পাশ ত ০৪৬০৮০ স্ি ১ ৮৩০প ৮০৮৮৮ পাপন ৩ ৩৩৯ তত ৭ শশী পল পিপি ক ৬ ১ পাপী ৯ পাপী শি 55. ২. ১ দি শী গল 

০11. ৪6756 01 07৩ ০7৭, 9111 61505 1] 17012, 17121051200) £. 5 2 

শো 41106160017510100075 0 00হাচঘ06 01 10012 17615 01৩ 

01019011009 100 01 07৩ 11701510925 90601 055 1200110 

(101, ৬৬, ৬ [00010000, 

১ 95 09117301016 2070706076 [00493 20650 05059 

25006 01705 ০01 0৮7 0৮) ঠ020 00205, 176 002,550 ০71770 15 

1555 10) 10019, (1191) 11712171200, 20150 ৮2119651526 ০৬০৮ 

17616 25751010165 219001910266 00 07617 050011165) 15100101136 

00151700019, 20 10৬/20]5 21191010650 200. 3115001691 

£]007610 0000002 পিতা £0955 1602001361% 19 10 [00170 1 

ঘ/1)101) 06৩ 22162 10 125050 90581010550 ১ আন) 00৩17 900011077 

হাঃ আটে 01002078075 28 01001507100 00 0ম 501070515612)-7 

(9০ 12117)151075101575 17190019 01 115019 02. 375-3852), 



€ ১৩ 0 
প্রাচ্গীনকালে ভ্ডাল্পতে অহ্গলম্মত্যয 

ছিল ননা। 

আমাদের বেদ, পুরাণ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, রাজ- 

তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রস্থাদি পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, 
প্রাচীনকালে ভারতে অকালমৃত্যু প্রায় ছিল না । তখন এ দেশের 
অধিকাংশ লোকই দীর্ঘজীবী, নীরোগ, কর্মঠ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। 
রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে 

একটি ব্রাঙ্গণ-কুমার অকালে মরিয়াছিল, সে জন্য মহান্ুতব 

রমচন্দ্র পর্যীন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলৈন। মহাভারতের বহু স্থানেই 

উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রাচীনকালে ভারতে অকালমৃত্যু প্রায় ছিল না। 
পাশ্চাতা দেশের যে সকল মহাত্বা ভারতের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন 

করিয়া গিয়াছিলেন এবং ষাহারা৷ ভারতের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া- 

ছেন, তাহারাও বলিয়াছেন যে ভারতে অকালমৃত্যু প্রায় ছিল না । 

আমর! স্থৃবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের 
“প্রাচীন ভারত” নামক উত্কৃষ্ট গ্রন্থ হইতে ২১টি স্থান নিল্সে 

উল্লেখ করিলাম । রি 
খৃস্ঠীয় প্রথম শতাব্দীতে মিসিয়া প্রদেশের বিখ্যাতনাম! ডায়ন্ 

খিসস্টম্ মহোদয় লিখিয়াছেন_ “পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীর! সর্ববা- 

পেক্ষা স্থখী। ভারতে স্থখভোগের সীম! নাই। ভারতবাসীরা পৃথিবীর 
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মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী। ভারতবাসীরা বলিষ্ঠ, নীরোগ ও 

দীর্ঘজীবী ।৮ 

স্থবিখ্যাত প্লিনি, অনসিক্রিটস্ ও বিরোসাস মহোদয়গণ বলিয়া- 

ছেন--“ভারতের লোক পৃথিবীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ; ভারতের 
লোক গণনা করা যায় না। ভারতবাসীরা অতীব স্বাস্থ্যসম্পন্ন, 
দীঘ্জীবী ও সবল। তীহার! মস্তিক্ষ পীড়ায়, দন্ত ও চক্ষু রোগে 

কখনও আক্রান্ত হন ন|। ভারতবাসীরাই পৃথিবী মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। 
ভারতে প্রচুর পরিমাণে খা্দ্রব্য জন্মে ও হিন্দুরা অত্যন্ত 

মিতাচারী।৮ | 
পারস্তের বিখ্যাত রাজবৈদ্ টিসিয়াস্ মহোদয় লিখিয়াছেন £- 
“হিন্দুরা দেখিতে গৌরবর্ণ ছিলেন। তাহারা কখনও দন্ত, 

চক্ষু ও মস্তিক্ষ পণীড়ায় আক্রান্ত হন না। তীহারা মৃত্যুকে ভয় 

করেন না। তাহারা সকলেই ১২০ বৎসর জীবিত থাকেন। ৪০০ 

চারিশত বসরের লোকও ভারতে দৃষ্ট হয়।” (7) 
মহাত্মা মেগস্থেনিস্ মহোদয় লিখিয়াছেন 

“এক সর্পাঘাত ব্যতীত অন্য কোন ব্যাধিতেই ভারতবাসীরা 

৮. 155193, 0106 [২০9০] 710510120) 01 1১০1519৮000 20০ 

398 13. 0 11015 11700]52, হী 

গাও (115005) ০০00001655707 2১5 10105 ০16 266 

017) 1১৩9,0-2.0196) 100017-2,0176) 01903210712, 20. £020. 70010750055 
যো 01009 1 ৪09 020 06 117017 700.010)5% £507615115 26051750 

11৩ 85 01 720 ০০15 7১669704620, 10170151০62 06016 ০০ 

11৩ 70111) 130 1150 ০৮ 4০০ /82/:5- 

০ সপ 



২৪ হিন্দু ডুবিল। 

আক্রান্ত হয় না। কারণ, ভারতবাসীরা মা পান করে নাও 

মিতাঁচারী।৮ প্রাচীন ভারত, ১ম খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন। 
টায়াসবাসী বিখাতনামা আপলোনিয়াস মহোদয় প্রথম 

শতাব্দীতে ভারতে আিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াঁছেন -“ভারতীয় 

মনুষাগণ ১৩০ বৎসর জীবিত থাকে । তক্ষণীলাতে আজাকস্ 

নামে এক যোদ্ধার সাহিত ভীহার সাক্ষাৎ হয়। এ যোদ্ধার বমুস 

তখন অন্ততঃ চ1রিশত বংসর হইয়াছিল।” 

উপরি উদ্ধত অংশগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে 
আমরা স্বস্পষ্টরূপে দেখতে পাই যে, প্রাচীনকালে (সেই অনাদি 

কাল হইতে বর্তমান পাশ্চাতা সভ্যতার অনুসরণের পুর্ব পর্যান্ত ) 
হিন্দুগণ জগতের মধ্যে “আদর্শ-মাঁনব” ছলেন। হায়! এইরূপ 
সর্বববিষয়ে উন্নত, এইরূপ দেবদুৰ্ধ ভ চারএ-ম্পন্ন, এইরূপ দীর্ঘজীবী 

বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হিন্দু নরনারীগণের আজ কি শোচনীয় অধঃপতন 

হইয়াছে. তাহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে অ্রিয়মাণ হইতে হয়। 
পাশ্চাতোরা ও পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ অনেকেই 

হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের নানা দৌষারোপ 

করিয়া থাকেন। ফলতঃ হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতির দোষেই 

যদি হিন্দুজীতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, তবে এই জাতি বনু 
পুর্বেবই প্রাচীন গ্রীক ও রোমের.ন্যাঁ অতল বিস্মৃতি সাগরে 

বিলীন হইয়া যাইত। যে জাতির ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি 
নানাদোষে পরিপূর্ণ থাকে, সে জাতি কিছুতেই এত দার 

জীবিত থাকিতে পারে না এবং সে জাতির নরনারীগণ 



হিন্দু ডুবিল ২৫ 

এইরূপ অসাধারণ ধর্মাপরায়ণ, সতাবাদী, জিতেন্দ্রিয, চরিত্রবান, 

কর্মঠি, শৌর্যাবীর্যশ।লী, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতে পাঁরে না। 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই, বিশেষতঃ ব্রামায়ণ ও মহাভারতের 

সময়ে, হিন্দু সমাজে যে সকল রীতিনীতি আচার ব্যবহার 

বর্তমান ছিল, এখনও হিন্দুসগাক্ষে সেই সকল রীতিনীতিই 
অনেকট। বর্ভমান রহিয়াছে দৃষ্ট হয় । হিন্দুর জাতীয় রীতিনীতিগুলি 
অতীব সুদুঢ়, সুশৃঙ্খল ও ধর্মমভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত 

ছিল বলিয়াই জগতে একমাত্র হিন্দুজাতি শত সহজঅবসর 
নানাবিধ বিপ্লবের অতি ভীষণ বর্জীবাত অকাতরে সহা করিয়াও 

এত সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে । ফলতঃ 
হিন্লুসমাজের ন্যায় সর্বব বিষয়ে উন্নত সমাজ এখনও জগতের 

অন্যত্র অতান্ত বিরল দৃষ্ট হয়? হিউয়েন সিয়াং, মেগস্থেনিস প্রভৃতি 
মহোদয়গণ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখনও হিন্দুসম।জ 

চিরশান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ছিল। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর 

হিন্দুসন্তানগণ সকলেই অতীব প্রীতিপ্রফুল্প ও শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে 

জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতৈন, ইহা তাহার! স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 

গিয়াছিলেন। (3) আমরাও শৈশবকালে (৫০ বৎসর পুর্বে) 

2) (6) ০৪1) (1194106 (629-645 4১): 5 আ০0]5925104 
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276 2েঠা1051071 127000165ত 175 2150 1000105 101061095 107%64 
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হিন্দু ডুবিল। ২৭ 

হিন্দুপল্লী সমাজের গঠন প্রণালী অনেকটা উন্নত, পবিত্র ও শাস্তি- 
পূর্ণ দেখিয়াছি এবং হিন্দু নরনারীগণ সেই সময়ে বলিষ্ঠ, নীরোগ, 
দীর্ঘজীবী ছিলেন । হিন্দুসমাজে রোগ, শোক, পাপ, তাপ, হাহাকার, 

দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনটন ইত্যাদি তখন অতি অল্লই দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশের উচ্চ শ্রেণীর সহিত 

নি্গ শ্রেণীর অর্থাত ধনী ও দরিদ্রের সহিত প্রতিনিয়ত যেরূপ 

ভীষণ সংঘর্ণ ও মনোমালিন্য দৃষী হয়, হিন্দুসমাজের নিন্ন শ্রেণীর 
সহিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধো সেইরূপ গুরুতর প্রভেদ, 

মনোমালিন্য 'ও সংঘর্ষ কখনও দৃষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশের 
নিম্ন বা দরিদ্র শ্রেণীর লোকের! পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া 

থাকে। (3) 

পাশ্চাত্য দেশের নিন্শ্রেণীর লোকদের ভীষণ ছুর্গাতির ও 

চরিপ্রহীনতার কাহিনী পাঠ করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। 

আমাদের মাননীয় বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও স্বদেশ প্রাণ শ্রীযুক্ত 
হেমন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণ পাশ্চাতা দেশের নিম্ন বা 

দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে যে ভীষণ চিত্র অস্কিত করিয়াছেন 

তাহা অতীব হৃদয়বিদারক । (8) অশেষ ভক্তিভাজন ৬শিবনাথ 

শাস্ত্রী মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন--“ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর 

2,.১1906 17761810101) 073 10507 [01991908 0£ 1,010001) ) 

17011 1110 19 072 01 0005. 

(5০০ ]01/0 8511 2750 1015 1519150 09 012% ০0 1২০11) 

81 ভারতবর্ষ--ইউরোপ ভ্রমণ মাসিক বস্ুমতী_-১ম সংখ্যা ২য় খণ্ড 
দেখুন। 
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লোকদের সহিত ভুলনা করিলে হিন্দু সমাজের নিন্নশ্রেণীর লোক- 
দিগকে “দেবত।” বলিয়া মনে হয় ৮ জগদ্িখ্ঠাত বিজ্ঞান-আচারধয 
শযুক্ত প্রফুল্লচন্্র রায় মহোদয়ও বলিয়াছেন 8 

'জাতিভেদ ও স্মৃতি ও সামাজিক বনু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে 

যে এক শান্ত উদ্বেগবিহীন জীবনঘাত্র! প্রণালী আবিষ্কুত হইয়াছিল, 

বৈদেশিক এঁতিহাসিকগণের প্রশংসিত যে স্থন্দর পল্লামগুলা সমুহ 
ঘটিত হইয়াছিল, সেব্ূপ সমাজ সংঘটন প।শ্চাতা দেশের কাউন্ট 

টলফ্টয় প্রভৃতি মনীধষিগণের ও সোশিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম, 

পপ ; ভারতবর্ষীয় সমাজ শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধো 
পাপের সংখ্যা অন্য জাতি অপেক্ষা অনেক কম। ভাঁরতবষের 

পুণ্য 'সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবন সংগ্রাম- 

যুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ-হুয়, আমরা যেন এ সকল কথা 
না ভূলি।” (৫) 

অতএব আমর। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বর্তমান সময়ে 
( বিগত দেড় শত বসর কালের মধ্যে ) এইরূপ কতকগুলি নূতন 

কারণ বঙ্গীয় টান ভাবে করিয়াছে, যাহার ফলেই হিন্দুজাতি 

সর্বববিষয়ে অবনত হইয়। পড়িতেছে এবং হিন্দুরা অতি দ্রুতগতিতে 

ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর | সেই কারণ গুলিকি 

এবং কি উপায়েই বা হিন্দু জাতি এই ভীষণ অবনতির ক্োত বা আসন্ন 

৫। অধ্য।পক শ্রীগক্ত পদ্পনাত ভষ্ট।চাধা এম, এ, মহোদয়ের “নৈজ্ঞানকের 

আন্ত নিরাশ” পুস্তিকা দেখুন। 

এপস পাপ পালক 
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মৃত়ামুখ হইতে রক্ষ/ পাইতে পারে, আমরা তাহাই ক্রমান্বয়ে 

আলে।চন! করিব। 

শিশুগণই আমাদের জাতীয় সম্পত্তি । বর্তমান সমরে শিশুদের 

মৃত্যু সখা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ; প্রত্যহ এক বাঙ্গালা হইতে 

এক সহত্র শিশু অকালে নিধন পাইতেছে। অতএব আমরা 

সর্বাগ্রে এই প্রথমখণ্ডে শিশুদের ভীষণ অকাল মৃত্যুর কারণ ও 

নিবারণের উপায় সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিতে ইচ্ছা 

করি। দ্বিতীয় খণ্ডে এদেশের নরনারীগণের স্বাস্থযহানি ও 

অকাল মৃত্যুর কারণ ও নিবারণের উপার এবং হিন্দুর জাতীয় রীতি- 

নীতি ও আচার ব্যবহারের দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচন। করিব । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ। 

উস 
বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীধণ ভাঁবে হাস পাইতেছে। 

৯৪০১১১০০১৬১ ২০৪৯৪৫৩৭৯। 

১০৯২১০০১০০২ ২০৮০৪১১৪৮ । 

গত সেন্সাসে হিন্দু ১ লক্ষ ৩৬ হাজার জন হাঁস পাইয়াছে !! 
কতিপয় বগসর গত হইল লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার ইউ, 

এন্, মুখাজ্জি এম-ডি, আই-এম-এস মহাশয় "্ধবংসোন্মুখ জাতি” 
নামক একখানি ক্ষুদ্র, পুস্তিকা বঙ্গের সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন। 
উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন £__ 

১৭২ খুস্টাব্দে ভাবতবর্ষে সর্বধপ্রথমে লোকসংখ্যা গৃহীত 
হয়। সেই জন-গণনায় দেখা যায়, বঙ্গের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর 
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সংখা এক কোঁটা একান্তর লক্ষের অধিক ছিল এবং মুসলমানের 

সংখা প্রায় এক কোটী সাঁতষটি লক্ষ ছিল। তাহা হইলেই 
মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর সংখা চারি লক্ষ অধিক ছিল। ইহার 
পরে ১৮৮১ সালে পুনরায় আদমসথমারী গৃহীত হয়। তাহাতে 

প্রকাশ পায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোঁটা ৬৭ লক্ষ হইতে 
১ কোটা ৭৯ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটা ৭১ লক্ষ 
হইতে ১ কোটা সাড়ে বাহান্তর লক্ষে পরিণত হইয়ীছে। ইহ! 
হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইঠেছে, ১৮৭২ সালের লোকগণনায় 
রি মান অধিবাসীর অপেক্ষা হিন্দু অধিবাসীর সংখা যে ৪ লক্ষ 
ধিক ছিল, সেই আধিক্য বিলু্ত হইয়া বরং সাড়ে ৬ লক্ষ নুন 
রর য় এই দশ বশসরে মুদলমানের সংখ্যা প্রায় 

পাইয়াছিল, পক্ষান্তরে হিন্দুর সংখ্যা মোটে দেড় 

“তাহার পর, ১৮৯১ সালে তৃতীয় বার লোক-গণনা হয়। 

এবারে দেখা যায়, মুসলমানের সংখা ১ কৌটা ৭৯ লক্ষ হইতে ১ 
কোটী ৯৬ লক্ষ হইয়াছে এবং হিন্দুর সংখ্য। ১ কোটা ৭২॥ লক্ষ 
হইতে ১ কৌটা ৮০ লক্ষ হইয়াছে । তাহা হইলেই হিন্দুর অপেক্ষ! 

মুসলমানের সংখা! ১৬ লক্ষ অধিক হইল ।৮ 

+১৯০১ সালে চতুর্থ আদমন্থুমারী হইয়াছিল। এবারের লোক- 
গণনায় প্রকাশ পাঁয়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৯৬ লক্ষ হইতে 
২ কোটা ২০ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটা ৮০ লক্ষ হইতে 
১ কোটা ৯৪ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ৩০ বৎসরে মুসল- 
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মানেরা, যাহারা প্রথমে হিন্দুর অপেক্ষা চারি লক্ষ কম ছিল-_- 

পঁচিশ লক্ষ বেশী হইল। এই ৩০ বৎসরে মুসলমানেরা শতকরা! 
৩৩ জনের এবং হিন্দুরা শতকরা ১৭ জনের হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে ২ জন মুসলমান বাঁড়িয়াছে, 

সেখানে একজন হিন্দু বাড়িয়াছে। ১৮৯১ সালে সি, জে, ওডোনেল 

সাহেব বঙ্গের আদমস্তুমারীর কমিশনর হন। মুসলমানের বৃদ্ধি 

ও হিন্দুর হ্রাস যে ভাবে হইতেছে, তাহা দেখিয়! হিন্দুর অস্তিত্ব 

কত বৎসরে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা পর্যন্ত তিনি গণন! 

করিয়াছিলেন |” 

“সংসারে দ্রেখা যায়, নানারূপে নানা দেশের অধিবাসা 

একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে । আমরাও সেই বিলোপের পথে ধাবমান 
হইতেছি। আমরাও মুমূর্ষ জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতেছি। 

প্রত্যেক সেন্সেসে ইহা সপ্রর্মণ হইতেছে । অনুপাত অনুসা্কে 
আমরাও ভ্রমশঃ হ্রাস পাইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, কেব 

এমন হইতেছে ? একই স্থানে, একই অবস্থায় কালযাপন করিয়া, 

এই দুই জাতির এপ হ্রীস বৃদ্ধি ঘটিতেছে কেন ?” 
কণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে দারিদ্র ও জাতিগত্ত 

প্রভেদই বাঙ্গালী হিন্দুর বংশ-লোপের কারণ। দারিদ্র-ধশতঃ 

যে হিন্দুর দারুণ অবনতি ঘটিয়াছে, ইহাঁতে কাহারও দ্বিমত নাই ; 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাতিগত প্রভেদ বশতঃ হিন্দুজাতির 
ংসপ্রাপ্তি হইতেছে, ন৷ হিন্দুর জাতীয় ধন্ম ও রীতিনীতি আচার 

ব্যবহার ইত্যাদির প্রতি গভীর অশ্রদ্ধ1৷ বা এককালে পরিত্যাগ 
৩ 



৩3 হিন্দু ডুবিল। 

্বশত;ই হিন্দুজাতি অতি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, তাহাই আমরা অতঃপর সবিস্তার আলোচনা করিব । 

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল স্তৃবিজ্ঞ ৬কিশোরীলাল 

সরকার এম এ. বি এল মহাশয় তাহার গ্রন্থে (4 1)51770 1১8০০, 

৩ 1১170 2) লিখিয়াছেন যে, ১৮৭২ সালের সেন্সাস্ 

রিপোর্টে ভ্রম প্রমাদ ছিল। তাই তিনি ১৮৮১ সালের সেন্সাস্ 

রিপোর্ট হইতে হিসাঁৰ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তীহার উদ্ধত তাগিকা 

এই 2-- 

সাল ভ্ন্দু মুসলমান মুসলমান অধিক 

১৮৮১ ১৮০৬৯৩৫২ ১৮৩৯৬১১৭  ৩২৬৭৬৫ 

১৮৯১ ১৮৯৭৫৯৭৮ ২০১৭৪৫৯৩  ১১৯৮৬১৫ 

১৯০১ ২০১৯১০৮২ ২১৯৫৪০৯৭৭ ১৭৬৩৮৯৫ 

হিন্দুর এরূপ ভীষণ-ভাবে সঁখ্যা-হ্াসের কারণ সম্বন্ধে উক্ত 

মরকার মাহোদয় কর্ণেল মুখোপাধায় মহাশয়ের মতের তীত্র 
প্রতিবাদ রা [েন। অরকার মহোদয়ের মতে, মালেরিয়। ও 

দরিদ্রতা এই দুইটি হিন্দুজাতির ধ্বংসের সর্ববপ্রধান কারণ | | 

স্বদেশ প্রাণ, স্থুপগ্ডিত৬সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় উক্ত 

কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া “হিন্দুজীতি কি 

ধবংসোনুখ ?” নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। উক্ত 

দেউস্কর মহাঁশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির বংশ-বৃদ্ধির 

পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন--“হিন্দু- প্রধান পশ্চিম- 

বঙ্গে ভীষণ মহানারার প্রকোপে (বদ্ধমান--ম্যালেরিয়ায়) প্রায় 
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বিংশতি লক্ষ লোক ন| মরিলে এবং দীর্ঘকাল পর্যান্ত মালেরিয়ায় 
হিন্দু মুমুর্স দশীয় কালযাপন করিতে বাধ্য না হইলে, হিন্দুর সংখা 

এইরূপে হাস পাইত না । বংশবৃদ্ধি বিষয়ে হিন্দু মুললমানের পশ্চাতে 

কখনও পড়িয়া বাইত না। পূর্ববঙ্গের মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির 
জন্যই মুসলমানদিগের এইরূপ সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে ।” 

উক্ত দেউন্কর মহাশয়ও কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের জাতিগত 

ঞভদের যুক্তিগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন । 

উক্ত লেখক মহোদয়গণের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে বিগত 

১৯১১ ও ১৯২১ সালের আদমস্রমারার কল প্রকাশিত হইয়াছে । 

১৯১১ সালের গপনায় দৃষট হয় যে, হিন্দু ২০৯৪৫৩৭৯ জনে ও 
মুসলমান ২৪২৩৭২২৮ জনে পরিণত হইয়াছে । গত ১৯২১ সালের 
গণনায় দূ হয় যে, হিন্দু ২০৮৯১৪৮ জন ও মুসলমান 
২৫৪৮৬১১৪ জন হইয়াছে। হিন্দু একলক্ষ ছত্রিশহাজার ছুই- 

শত একত্রিশ জন হ্রাস পাইয়াছে ও মুসলমানের সংখ্যা ১২ লক্ষ 
৮৭ হাঁজার ২ শত ৬২ জন বৃদ্ধি দুক্ট হয়। ১৮৭২ সালে সমগ্র 

বঙ্গে মুসলমান অপেক্ষ! হিন্দুর সংখ্যা ৪ লক্ষ অধিক ছিল, আর 
বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৮৭,৮৬,১২৪ জন 
বৃদ্ধি পাইর়াছে। হিন্দু গ্রাতি বসর গড়ে একলক্ষ হিসাবে হ্রাস 

পাইয়াছে। ফলতঃ অন্যন্য জাঁতির তুলনায় হিন্দু একবারেই লোপ 

পাইতে বসিয়াছে ! 

ূর্বববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার কিরূপ ভীষণ ভাবে 

হাঁস বুদ্ধ হইতেছে, তাহাও দেখুন ৮ 
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সন হিন্দু মুসলমান 

১৮৮১ ৫৬,৭৩৭১৫ ৮৫,৪১৪০৬ 

১৮৯১ ৫১,৫৬৯৮৪ ৯৯,৮৫৭৮১ 

১৯০১ ৫৫,১৪০২৫ ১১২,২০৪২৭ 

১৯১১ ৫০,২৮৪৮২ ১২০,৯৬৬৮৮ 

১৯২১ ৪৯,৩৭২৪১ ১২৭,৬৭৮৯০ 

বিগত ১৯২১ সনে সমগ্র বঙ্গের আদমস্তবমারীর ফল দর্শন করিয়া 

আমরা অত্যন্ত ভীত, স্তম্তিত ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। বিগত 

১০ বৎসরে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুই শত একত্রিশ জন হিন্দু 

হাস পাইয়াছে! ভাই হিন্দু সন্তান,--আধ্যবংশধরগণ--আর দুই 

শত বশসরের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমেরিকার 

রেড. ইগ্ডিয়ানদের ন্যায় এই ধরাধামু হইতে বিলুপ্ত হইয়! যাইবে !! 
হিন্দু ক্রমেই হাস পাইতেছে ও মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই 

অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন 

যে, একই হালে, একই অবস্থায় কাল যাপন করিয়৷ এই দুইটি 

জাতির হ্থাস বৃদ্ধি ঘটিল কেন ?” প্রশ্নটি অতীব গুরুতর ও সাময়িক 

সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গের নানা স্থানের ও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ 
পল্লীর অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, আজ পাঠক- 
বর্গের সমীপে তাহাই নিবেদন করিব। 

১। হিন্দু-রাজত্বের সময়ে হিন্দুরাই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য 

অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান-রাজত্বের শেষ 
সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যান্ত হিন্দুরা কৃষি কার্য্ের ভার অনেকটা 
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মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়৷ দিয়া, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দিকেই 

প্রাণ পণে যত চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমান সময়ে এদেশের প্রায় 
সমস্ত শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । ঢাকা ও 
নদীয়ার বন্ত্রশিল্প ও মুরশিদাবাদের রেশম শিল্পের দারুণ অবনতির 
জন্য বুহিন্দু বিপন্ন হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং 

হিন্দু শিল্পীদের নিদারুণ ছুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে । এক কথায়, 
বর্ভমান সময়ে হিন্দুর জীবন-ধারণের প্রায় সমস্ত পথগুলিই বিনষ্ট 
| বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে । আর মুসলমানের! কৃষি কার্য দ্বার বেশ 
হু পয়সা উপাঞ্জন করিতেছেন । 

২। পূর্বববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ এই-_ পূর্ববঙ্গ 
ন্দীমাতৃক প্রদেশ, জমি খুব উর্নবরা, যথাসময়ে বুটিপাত হয়, সামান্ত 

ঘত্ব চেষ্টাতেই যথেষ্ট শস্য উৎপুন্ন হয়, দুতিক্ষ প্রীয় দেখা যায় না। 
পুর্ববঙ্গের মুসলমানেরা পাট ও ধান বিক্রয় করিয়! প্রচুর অর্থ 
পাইতেছেন। এতত্তিনন পুর্বববঙ্গে ম্যালেরিয়া খুব কম, পশ্চিম বঙ্গের 
্যায় ভীষণ ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। মোটের উপরে পূর্ব 
বঙ্গের তনেক স্থানই স্বাস্থাকর। ইত্যাদি কারণে পূর্ব বঙ্গের 
মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য অনেকটা উন্নত রহিয়াছে । 

৩। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তাহাদের সমস্ত জমাজমি ইচ্ছা পুর্ববক 
কৃষকদের হস্তে ছাড়িয়৷ দিয়াছেন ; বর্তমান উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর 

হিন্দুদের প্রীয় কাহারও নিজ “খামার” নাই। তাহারা কৃষিকার্য্দ্বারা 
জীবিকানির্ববাহ করা গৌরবজনক কার্ধ্য বলিয়া মনে করেন না । 
বলা বাছুলা, হিন্দুদের অবনতির ইহাই একটি প্রধান কারণ । 
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৪| বর্তনান সময়ে মুসলমানেরাই সমস্ত আহার্ধ্য দ্রব্যাদি উৎ- 

পাদন করিয়া থাকেন। তাহারা নিজের ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিশুদ্ধ খাঁ 

আহার করেন, আর হিন্দুরা বাজারের পর্ববত প্রমাণ ভেজাল খাছ; 

আহার করিতে বাধা হন। আজ কাল হিন্দুরা প্রায় গো-পালন 

করেন না, মুসলমানেরাই গো-পালিন করিয়া থাকেন। মুসলমান- 

শিশুর! বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধ পান করে ও হিন্দু শিশুরা বাজারের 

দূষিত ও বীজাণুপুর্ণ ছুপ্ধ পান করিয়া! থাকে । মুসলমান শিশুদের 

স্বাস্থোর উন্নতির ইহাও সর্বব প্রধান কারণ। 

৫। হিন্দুদের সর্ববপ্রধান খাগ্ভ ছিল বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ 

আজ কাল এই ছুইটি খাছ ড্রবোই ভীষণ ভেজাল দৃষ্ট হয়। 
স্থতরাং হিন্দুদের 'গুরুতর স্বাস্থাহানি ঘটিতেছে। মুসলমানদের সর্বন 

প্রধান খাচ্চ মস্ত ও মাংস।, পল্লীগ্রামের মুসলমানগণ প্রায় 

সকলেই মৎস্য ধরিয়া আহার বরেন, মাংসও তীহার! ভক্ষণ করিয়া 

থাকেন; আর হিন্দুরা বাঁজারের পচা বা বাসী মৎস্য ভক্ষণ করেন, 

তাহাও উপযুক্ত পরিমাণে কেহই আহার করিতে পান না। করণ, 
মতস্ের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। মুসলমানের! তাহাদের ক্ষেত্রের 

মোট! চাউল আহার করেন। এই ঢাউলে যথেট-পরিমাণে পুষ্ঠিকর 
পদার্থ (ভাইটামাইন্) থাকে । আর হিন্দুরা বাজারের সরু সাদা 

ও মাঁজ! (বালাম ইত্যাদি ) চাউল আহীর করেন। এই চাঁউলে 

ভাইটামাইন্ থাকে না। মুসলমানেরা নিজেদের ক্ষেত্রের উৎপন্ন 
বিশুদ্ধ ও টাটৃকা দাঁইল, তরিতরকারী, ফল, শাকস্জী আহার 
করেন। ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন সরিষা কলুর বাড়ীতে পাঠাইয়া 

! 

] 
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বিশুদ্ধ সরিষার তৈল সংগ্রহ করিয়৷ আহার করেন। আর হিন্দুরা 
বাজারের নানা ভেজাল ও বাসী দাইল, তরিতরকারী, ফলমূল 

শাকসজী আহার করেন ও অতি ভীষণ ০৪জাল সরিষার তৈল 
আহার করিয়। নানা উৎকট পাড়ায় আক্রান্ত হইতেছেন। 

৬। কুষি কার্ষোর জন্য মুসলমান নরনা'রা ও বালক বালিকার 

সকলেই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের 

স্বাস্থা উন্নত থাকে, আর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নরনারী, বালক 

বালিকারা কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করেন না। এই 

শারীরিক পরিশ্রম ব| বায়ামের অভাববশতঃই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের 

গুরুতর স্বাস্থাহানি ঘটিতেছে। 
৭। হিন্দুরা ভীহাদের পৈতৃক বাঁড়ীতে বাস করেন । আজ- 

কাল কোন হিন্দুই ধর্মোন্দেশ্যে পুকুর কাঁটাইয়। ভগবানের নাষে 

'উতৎসগঁ” করেন না। সুতরাং বর্তমান সময়ে হিন্দুদের পিতৃপিতামহ 

ঠাকুধদের উতপর্গীকৃত পুকুরগুলি পুনঃসংস্কারের অভাবে দুষিত জল্লে 
ও জঙ্গলে পুর্ণ হইয়া রহ্রাছে। অংশীদারের| কেহ পানা, জঙ্গল 

ইতাদিও পরিক্ষার করেন ন।। বাড়ীর চারিদিকে বড় বড় গাছ- 

গাছড়ীয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে । ফলতঃ, বিশুদ্ধ জল, বায় ও আলোর 
অভাবে হিন্দুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। আর মুসলমানেরা 
পরিষ্কত মাঠে ব| বড় বড় নদীর ধারে অথবা চরভূমিতে নৃতুন বাড়ী 

নির্মাণ করিয়া বাস করেন। নদীর জল অনেকেই পাঁন করেন। 

সুতরাং বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও আলোর প্রভাবে মুসলমানদের স্বাস্থ্য 
যথেষ্ট উন্নত থাকে । পূর্ববঙ্গের চরভূমি অতীব স্বাস্থযকর। এই চর 
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ভূমিতে বহু সংখ্যক মুসলমান বাস করেন। তীহাদের স্বাস্থ্য উন্নত 

থাকাই বংশবৃদ্ধির সর্ববপ্রধান কারণ। পূর্ববঙ্গের চরভূমির মুসল- 
মানদের সংখ্যা দিন দ্রিন অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই 

বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। জগতের অন্যান্য 
জাতির তুলনায় বঙ্গের মুসলমান সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না সত্য, 

হবে হিন্দুদের অপেক্ষ! মুসলমানের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
৮। অতএব যে যে কারণে বংশবৃদ্ধি হয় ঝ স্বাস্থ্য উন্নত 

থাকে, সে সকল কারণ গুলি মুসলমানদের মধ্যেই সমধিক দৃষ্ট হয় ; 
সবথা_আর্থিক সচ্ছলতা, পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ খান্ভ আহীর, শারী- 

রিক পরিশ্রম, শান্ত ও সরল ভাবে জীবন যাত্রা নির্ববাহ ইত্যাদি 
হিন্দুদের মধ্যে উপরি উক্ত একটি কারণও দৃষ্ট হয় না; সেই জন্ম 

হিন্দুর. বংশ লোপ পাইতে বসিয়ুছে। এক একটি কন্যার বিবাহ 

দিতে এবং এক একটি ছেলেকে বি এ, বি এল পাশ করাইতে বহু 

ছিন্দু পিতার দশ বশুসরের পরমায়ু ক্ষয় হয়। মুসলমান-সমাজে 
পণপ্রথা নাই, ছেলে মানুষ করিতে এত দুশ্চিন্তা, ছুর্ভাবনা ও অর্থ- 

কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ পণপ্রথায়, স্কুল কলেজের খরচায় 

ও চিকিৎসার ব্যয়ে হিন্দু একেবারেই উৎসন্ন হইয়৷ যাইতেছে । 
৯। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান স্থান। সেই পশ্চিমবঙ্গে অতি 

ভীষণ ম্ালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রতি 
বৎসর অসংখ্য হিন্দু ম্যালেরিয়ায় অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়! 
থাকে। এতভ্তি্ন এই ভীষণ ম্যালেরিয়া-বিষের প্রভাবে পশ্চিম- 
বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু নরনারী, বালকবালিকা জীর্ণ, শীর্ণ, রক্তহীন 
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ও জড়ব হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ জড় লোকের দ্বারা 

কখনও বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না। 
১০। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীরূপ পেষণ-যন্ত্রে হিন্দু যুবক- 

যুবতীগণ ও বালকবালিকারা নিম্পেষিত হইয়া গুরুতর স্বাস্থ্যহীন 
হইয়৷ পড়িতেছেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে আমাদের দেশে 

'পাশ”-রোগনামক একটি অতীব ছুঃসাধা রোগ পাশ্চাত্য দেশ 

হ₹ইতে আমদানী হইয়া দেশের বলবীর্যা ও স্বাস্থ্যের মূলে দারুণ 

কৃঠারাঘাত করিতেছে । এই “পাশ” রোগের অত্যাচারে হিন্দু যুবক- 

যুবতীগণের দেহ মন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে । মুসলমানদের 

মধ্যে অতি অল্লসংখাক যুবক-যুবতীগণের এ কারণে স্বাস্থ্হানি 
ঘটিতেছে। 

১১। ডান্তারি তেজস্কর ওষধ, কৃত্রিম ফুড, (শিশু খাছ) 

বহুলপরিমাণে ব্যবহার করিয়। হিন্দ্ুগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি 

হইতেছে । পল্লীগ্রামের মুসলমানের ডাক্তারি ওঁধধ ও ফুড অল্পই 
ব্যবহার করেন। বল৷ বাহুলা, এইকারণেও হিন্দুদের স্বাস্থাহানি ও 

শিশুদের অকালমৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

১২। মুসলমানভ্রীতার৷ তাহাদের জাতীয় ধর্ম, রীতি নীতি, 

আচীর ব্যবহার ও পরিচ্ছদ ইত্যাদির কোনই পরিবর্তন বা পরিত্যাগ 

করেন নাই। হিন্দুরা তীহাদের জাতীয় ধর্ম, রীতি, নীতি, 

আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ প্রায় সমস্তই পরিবর্তন বা 

পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলেই হিন্দুরা অতিদ্রত গতিতে 

ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। 



২সোন্ুখ জাতির স্বাস্থ্য-কথ। | 
বঙ্গে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক দৃষ্ট হয়। বিগত 

১৯১৮ সনে জন্মসংখ্যা ছিল ১৬২৭১৭৩ এবং মৃতুুসংখা! 
১৭,২৭৩৩১। সুতরাং মৃত্রাুসংখ্যা একলক্ষ অধিক দুষ্ট হয়। 
এই হারে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাঁডিয়া গেলে, আমাদের 

সমাজ যে অচিরেই ডুধিয়া যাইবে 1! 
বলের শিশুদের মৃত্যু সম্বন্ধে “প্রবাসী” (ফাল্গুন, ১৩২৬) 

লিখিয়াছেন £--“শিশ মৃভ্ভার হার সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন 

কৌন জিলাতে শিশুর মৃত্রার হার প্রতি সহজে তিনশতেরও অধিক 

উঠযাছে। ফলতঃ বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্মাগ্রহণ করে, 
ভাহাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সুতিকাগারেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। 
১৫ বদরের পর হইতেই স্রীলোকের মৃত্াসংখা বাড়িয়া যাইতেছে। 

শিশু ও যুবতা নারীর শৃড়াসংখ্য। এইরূপে যদি ক্রমাগতই বাড়িতে 

থাকে, তবে ব্দেশ কতদিনে শ্মশানে পরিণত হইতে পারে 

তীহা কেবল গণনা-সাপেক্ষ মাত্র ।? 

স্বাস্থ বিভাগের কর্মচারী ডাক্তার বেণ্টলী পুর্বোন্ত বিবরণ 
সম্কলন-কাঁলে স্ুষ্প্ট কথায় বলিয়াছেন, “সামান্য খাছ্ আহার এবং 

অপ্রটুর বন্ত্রাদির ব্যবহারের ফলেই মানুষের জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ 

হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; তজ্জন্যই জবর, ইন্ফুয়েঞ্জায় এত অধিক লোক 
প্রাণ ভাগ করিতেছে ।” অত্যধিক মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার 
বেলী যে কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, মূলে দারিদ্র 



হিন্দু ডুবিল। ৪৩ 

ও অর্থাভাবই তাহাদের মধ্যে গ্রধান। ডাক্তার বেণ্টলীর মতে কলি- 

কাঁতি৷ অপেক্ষা মফন্ষলে অধিক লোক মরে। পল্লীগ্রামে পানায় 

জলের অভাবে কলেরাতে এত লোক মরে ।” 

বিগত ২৭শে মাচ্চ (১৯২০) কলিকাতা৷ টাউন হলে মানণায় 

বঙ্গেশ্বর মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মন্ম 

'সপ্ভীবনী” (১৯শে চৈত্র, ১৩২৬) হইতে উদ্ধৃত করা হইল। 
'াত বতসর সর্ববকারণে মোট ১৬৪৫১১১ ব্ক্তির মুত 

হইয়াছে । ইহাদের অনেকেই শিবার্ধয' ব্যাধিতে প্রাণতাগ 

করিয়াছে । গত বৎসর বঙ্গদেশে জ্বর, নিউমোনিয়া, যন্মন! প্রভৃতি 

নি্ব্্য রোগে প্রায় ১২০ লক্ষ মার! গিয়াছে । গত বশুসর প্রায় 

সাড়ে যোল লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ বসের নিক্ন বয়ন্ষের মৃত্ুসংখা 

৬২৬৭৫৫ জন। উহাদের মধ্যে ১ বসরের নিন্গ বয়স্বের মৃড়ী- 

সংখা! ৭৮৩৭০ অর্থাৎ+গত বতসর বজদেশে ষত শিশু 

জন্মিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হাজার করা ২২৬ জন ১২ মাস পুর্ণ 
হইবার পুর্বেবই প্রাণ তাঁগ করিয়াছে)? 

“কলিকাতায় শিশু-মৃড্যু যে কি ভীষণ, উহা অন্য স্থানের 
তুলনায় স্থুস্পঞ্ট বুঝা যাইতে পারে। নিউজিলগু হইতে 

কলিকাতার শিশু মৃত্যু ৭ গুণ আঁধক।” 

সপ্ভীবনী দিখিয়াছেন--“১৯১৮ গালে বঙ্গদেশে এক বদরের 

নিন্বয়স্ক ৩৩০০০এর আধক শিশু প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; 

অর্থাৎ বঙ্গদেশে গড়পড়তায় প্রত্যহ ১০০০ এক হাজার শিশুর 

মৃত্য হয়! 
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উক্ত পত্রিকা নিন্মলিখিত হিসাব উদ্ধৃত করিয়াছেন £-- 

জন্ম মৃত্য উদ্বৃত্ত 

জাপানে ৩২৮ ২০৮ ১২ 
ভারতে ৩৮৫ ৩৪২ ৪*৩ 

বঙ্গে ৩১৬ ৩২৮ নাউ 

বঙ্গদেশে ক্ষয় হয়, হাজার কর! ১২ জন। 

বিগত ১৯২১ সনের ১২ই জুলাই তারিখে কলিকাতা টাউন 

হলে স্যার শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁধার মহাশয় বঙ্গের জন্ম- 
মৃত্যুর যে হিসাব প্রদান করিয়াছেন নিনে তাহাই উদ্ধত করা 

তইল 2 

১৯১৯ বালের বঙ্গদেশের জঙন্বসৃত্যুর 

হিসাব! 
“গলার নাম। হাঁজারকরা জন্মের হার। হাজারকর৷ মৃত্ার হার 

১। বদ্ধমান হি 8 & ৫০৫ 

২। বীরভূম ২৩"৭ ৬২৩ 
৩। বাঁকুড়া ২৫০ ৩৬৫ 

৪ মেদিনীপুর . ২৪২ ৪০*১ 

৫ হুশলী ২১৫ ৩৬১ 

৪ ২৭০ ৩৫*১ 

৭1 ২: স্পরগণ। ৭৫ ৩৩৪ 
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জেলার নাম। হাজারকরা জন্মের হার। হাজারকরা মৃতার হার 

৮। 

টে । 

১০ | 

৯৯ । 

৮। 

১৩ । 

১৪ । 

৯৫। 

১৬। 

৯৭1 

১৮। 

১০ | 

২০ । 

২১৯ | 

৮ 

৩ । 

সি । 

স৫। 

৬ 

*২৭। 

কলিকাতা 

নদীয়া 

মুরশিদাবাদ 
যশোর 

খুলন। 
রাজসাহী 

দিনাজপুর 

জলপাইগুড়ি 

দারজিলিং 

রংপুর 
বগুড়া 

পাঁবন৷ 

মালদহ 

ঢাকা 

ময়মনসিংহ 

ফরিদপুর 

বাখরগঞ্জ 

চট্টগ্রাম 
নোয়াখালা 

পুর 

৯৮৫ 

৫৬ 

২৮৯ 

২১০ 

*১৭৮ 

৩২৮ 

৩১৬ 

৩২৪ 

'৩০*০ 

৩২৪ 

৮৫ 

৫৭ 

৩০*৫ 

৩০৫ 

২৭৩ 
৩০৯ 

২৯৮ 

৩০৩ 

৩২৮ 

. ২৭৮ 

এই তালিকা উদ্ধত করিয়া তিনি বলিয়াছেন 

৪8২*২ 

২৯৪ 

-“এ তালিকা 
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আপনারা দেখিলেন। ইহার সহিত ১৯১৯ সালের বুটশ দ্বীপ- 

পঞ্ধের জন্মমৃত্যুর হারের সহিত তুলনা করুন, অথচ এই 

মহাযুদ্ধের পর ইংরাজ জাতি তখন আন্ত, স্থবির |” 

হাজার করা জ'ন্মর হার হাজার করা মৃতার হার। 

বুটিশ দ্বীপপুষ্ বা যুক্তরাজ্য ১৯০ ১৪৩ 

বগগদেশ ২৭০ ৩৬২ 

“কি কারণে বাঙ্গীলায় এত মৃত্যু সংখ্য| বাঁড়িয়াছে ? কলেরা 

ঞ ম্যালেরিয়াতেই এই সর্ববনীশ ঘটিতেছে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াই 

বাঙ্গালায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাধি। আমি আপনাদ্িগকে তিন বগসরের 

ভিসাব দিতেছি £- 
কলেরা ম্যালেরিয়৷ 

১৯১৭ ৪৫০২১, ৮৮২৭৬৮ 

১০১১৮ ৮৩৭৯ ১৩৫৭৯০৬ 

১৯১৯ ১২৪৯৪৯ ১২২৯২৫৭ 

উক্ত মিনিষ্টার মহোদয় আরও বলিয়াছেন £--“কলেরায় ও 

মালেরিয়ায় দিনে দিনে বসরে বগসরে ষত লোক মরিতেছে, 

তাহার তুলনায় ইতিহাস বিখ্যাত বছুলোক-্ষয়কাঁরী যুদ্ধের মৃত্যু- 
সংখ্যাও নগণ্য মাত্র। অর্ধশতাব্দীর অধিক কাঁল ধরিয়া এই 

ভীষণ ধ্বংসলীলা চলিতেছে । ৬০ বৎসর যাব এদেশে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে এবং আমাদের দেশে 
মৃত্যু তাহার করাল ছায়৷ বিস্তার করিয়াছে এবং আমাদের দেশ- 

নাসীকে গ্রাস করিতেছে । আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন 
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যে আমরা একটা ধ্বংসোম্মুখ জাতি? এই গভীর অর্থপূর্ণ বাণী 
ভাষার আড়ম্বর মাত্র নহে-_-ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য 1” 

 বাঙ্গলার জন সংখ্যা । 

এ সম্বন্ধে মাসিক বন্থুমতী (১ম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, শ্রাবণ, 

১৩২৯ ) লিখিয়াছেন £_- 

“বিগত ১৯২১ সনের লোৌকগণনা বা আদমস্্রমারীর ফল 

প্রকাশিত হইয়াছে । সে ফলে আমাদের চিন্তিত হইবার বিশেষ 

কারণ আছে। ফান্সে যে কারণে-যে বিল!সের জন্য জনসংখা। 

হাস হইয়াছিল এবং তাহার নিবারণ কল্পে ফরাসী সরকার নান। 

উপায় উদ্ভাবন করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সে কারণ নাই। 
ভারতবর্ষে ব্যাধি ও দারিদ্রযই এহ্ অবস্থার জন্য দায়ী বল| যাইতে 

পারে ।” 

“সমগ্র ভারতবর্মের কথ! ছাড়িয়৷ দিয়া যদি বাঙ্গালার কথা 

ধর। যায়, তবে দেখা যায়, গত ১০ বশসরে জন সংখ্যা মোট ৪ 

কোটি ৬৩ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ৭০ হইতে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ 

৯২ হাজার ৪ শত ৬২ জনে দীড়াইয়াছে। মোট বুদ্ধি ১২ লক্ষ ৮৭ 

হাজার ২ শত ৯২ জন বা শতকর! প্রায় ২। আর ইহার পুর্ব 
বন্তী ১০ বৎসর বুদ্ধি শতকরা ৮ অর্থাশ এব।রের বৃদ্ধির প্রায় ৪ 

গুণ অধিক ছিল। এবার বাঙ্গালায় যে ১২টি জিলায় লোক সংখ্যা 

কমিয়াছে, সে গুলি পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে অবস্থিত ।” 
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“আবার হিন্দুর সংখ্যা মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২ শত ৩১ 

জন কমিয়াছে। বৃদ্ধি'যাহ! কিছু মুসলমানদের মধ্যে ৮ 

“হিন্দু মুসলমানে বসবাসের আহারাদির প্রভেদ অতি সামান্য । 

কেবল মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বনুলভাবে প্রচলিত। 

তেমনি হিন্দুসমাঁজেও “নিন্ববর্ণের” মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত 

আছে। কাষেই কেবল যে মুসলমান-সমাঁজে বিধবা বিবাহেই 

এই বৈষম্য হইয়াছে, এমনও বল! যায় না।৮ 
“মূলকথা পুর্বব-বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক এবং পুর্বববঙ্গেই 

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প । সেই জন্যই মুসলমানের 

সংখ্যা বাড়িয়াছে। 
“বাঙ্গালার সর্ববপ্রধান শক্র ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য__ 

বাঁালাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য-_-আবশ্ুকমত চেষ্টা যে 
হইতেছে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এদেশে ম্যালেরিয়ার 
লোকক্ষয় হেত আবাদযোগ্য জমীর শতকরা অধ্ধেকেরও অধিক 

পড়িয়া থাকে 1” 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামরতন চট্রোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় 
ভারতবর্ষে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ ) লিখিয়াছেন 

“বাঙ্গালাদেশে জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং 

এদেশের মৃত্যুর হার যত ভীষণ, পৃথিবীর আর কোন দেশে এই- 
রূপ আছে কিনা সন্দেহ । বাঙ্গল৷ দেশে মৃতুার হার দেখিলেই 
মনে হয় যে, কেবল মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম । বঙ্গদেশের 

এখন কি অবস্থা, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে, সেন্সাস 
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বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। 

সেখানে গেলে, বিচার বিতর্ক আর মনে আসে না; বাঙ্গলার যে কি 

শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 

কোথার গেল পল্লীরাণীর সে সৌন্দর্যা, সে উচ্চ হাঁস্ত, সেই ক্রিয়া- 
কলরোল, সে আত্মীয়স্বজন-ভরা প্রফুল্প সংসার! কোথায় গেল 

সে জীবন্ত জীবন, কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব, কোথায় বা গেল 

সে পুজা-পার্ববণ ! পঙ্লীগ্রাম-যাহা একদিন উৎসবের আনন্দ- 

ভবন ছিল-__-যেখানে কুলবধু সুস্থ সুন্দর দেহে সবল শিশু ক্রোড়ে 

লইয়া “আয় চাদ আয়” বলিয়া মধুর শব্দে আকাশের দেবতাকে 

মুদ্ধ করিত_-যেখানে নারীগণের ব্রতে, দেবার্ছনায়, গুরুজনের 
সবার, দেব-ভাব 'জাগরিত হইত-যুবক ও প্রৌঢ় জনের কীর্ডনে, 

তঙ্জীয়, যাত্রায়, পাচালিতে ভন্তঃন্্তি মুখরিত হইয়া উঠিত-- 
সেই পল্লীগ্রাম আজ নিরাশার ছঠুয়ায় অন্ধকার। সেখানে আজ 

লাক সংখ্যা বিরল। যাহার৷ বাঁচিয়া আছে, তাহারা কঙ্কীলসার, 

'অয়মাণ, আনন্দের “্ফপ্ডি চিহ্ন নাই__স্মশ।নের পুর্ববাভাষ মাত্র । 
“ভাই সব ! কাহাকে মাণিক দিবে বলিয়! সাগর ছে'চিতেছ? 

কাহার জন্য জয়মাল্য গাথিতেছ ? তোমার বংশধরগণ যে মৃত্রা- 

শয্যায় শয়।ন, তাহা কি একবারও চাহিয়া দেখ না? যদি তোমার 

বংগধরগণ বাঁচিয়া থাকে, তবেই ত এত যত্র--এত পরিশ্রম-এত 

সাধন! সার্থক “হইবে ! নচেৎ সমস্তই বুথা। তাই বলিতেছি, 
যাহীতে প্রাণটা বাঁচে, তত্প্রতি সকলের মনোযোগ দেওয়া 

আবশ্যক |৮ 

৪ 
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ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ 
মহাশয়, “বঙ্গদর্শনে” ( ১৩১৭, শ্রাবণ ) লিখিয়াছেন £-- 

“হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু-আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও 

আদর্শের সংত্ববে হিন্দুসমাজে যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, 

তাহাই হিন্দুজাতির ক্ষয়ের মূল কারণ। স্ুপ্রসিদ্ধ ডারউইন্ 

সাহেব তীহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন £-ঘখন ছুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 

প্রকৃতির অতিদুরবর্তী দুইটি জাতি পরস্পরের নিতান্ত সন্নিহিত 
হয়, তখন কি অজ্ভঞাত কারণে অপেক্ষাকৃত ছুর্ববল জাতির মধ 

নূতন পীড়ার আবির্ভাব হয়। ডারউইন সাহেব ইহাও প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, “আহার ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ প্রণালী, আচার 
ব্যবহার ও চাল-চলনের পরিবর্তন করিয়া নুতন পথ অবলম্বন 
করিলে, অনেক সময়ে অনেক জাতির, বিশেষতঃ এ জাতির শিশু- 

গণের স্বাস্থ্য ত্গ ঘটি! থাকে? |” 

রাধারমণবাবু আরও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বিল্ষয়-ব্রিমুঢ় হইয়াছে এবং যে বঙ্গদেশ 

অশেষ শিল্প পণোর উৎপত্তি স্থান ছিল, সেই বঙ্গদেশের অধি- 

বাসীরা কতকটা দায়ে পড়িয়া, কতকটা সাধ করিয়! “প্রদীপটি 

ভ্বালিতে__খেতে - শুতে-_যেতে” একেবারেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া 

উঠিয়াছে। হিন্দুর পুরাতন আদর্শের সহিত নূতন পাশ্চাতা 
আদর্শের সামগ্রস্য স্থাপন করিতে ন৷ পারায়, হিন্দু সমাজে ধন 
ও কর্্মবিষয়ক বিষম বিপ্লবে হিন্দুর মন কিরূপ ভীত, চকিত, 
বিচলিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় রাধারমণ বাবু 
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স্বামী বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত”নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত 
করিয়া বলিয়াছেন,__-“পাশ্চাত্য সভ্যতার সংক্রবের ফলে সমাজ- 

ভুক্ত হিন্দুগণের মন আর সমাজের স্বার্থসংশ্লিষট নাই, কাজেই 
ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বাড়িতেছে। দেবালয়-সংস্কীর, জলাশয়- 

প্রতিষ্ঠঠ ও সংস্কারাদি শুভ কার্য সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
বাক্তিগত স্বীধীনতার ব্যপদেশে যথেচ্ছাচার বাঁড়িতেছে । সমাজ- 

বন্ধন শিথিল হইয়াছে ।. অতীতের সহিত বর্তমানের সম্বন্ধ প্রায় 

ছিন্ন হইয়াছে। ত্যাগের পরিবর্তে ভোগের আদর্শই প্রশংসনীয় 

হইয়া উঠিয়াছে। এ সব “হিন্দুর ধাতে” সহা হইতে পারে না; 
যে জাতি বংশ-পরম্পরা যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, সে জাতি 
ত্তাহার পরিবর্তন 'বিন্দুমাত্র সহা করিতে পারে না। তাই আজ 
হিন্দু জাতির হ্রাস হইতেছে ।৮ 

“হিন্দুকে পাশ্চাত্য সভ্যন্তার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া 

আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, ধর্মে, কম্ধে, ভাবে ও আদর্শে 

প্রাচীন ভারতীয় আর্্যপদ্ধতির যথাসম্ভব অনুযায়ী হইতে হইবে। 

সর্বববিষয়ে সর্ববতোভাবে স্বদেশী না হইলে, হিন্দুজাতি পূর্ব স্বাস্থ 
লাভ করিতে পারিবে না। হিন্দু জাতির ক্ষয় নিবারণের 

এইটিই প্রধান উপায় ।” 

মহাপ্রাজ্ঞ ৬ ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও বলিয়াছেন,_ 
“আচার-ভ্রষতাই হিন্দুর পরমা ক্ষয়ের প্রধান কারণ ৮ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
বিধৰা-বিব'হ ও ধর্ান্তর-গ্রহণ | 

কর্ণেল মুখোপাধায় মহাশয় বলেন,_হিন্দুসমাজে বিধব! 

বিবাহ 'প্রথা নাই ও হিন্দুসমাঁজের বু লোক অন্য ধন গ্রহণ করে, 

ইহার ফলে হিন্দু-সমাজের সংখা! বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং হ্রাস 

পাইতেছে 1” আমরা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলিব। 

১। হিন্দু-সমাজে মৃড়ার সংখা! অত্যধিক হওয়ার ফলেই সমাজ 

ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে । অতএব আমাদের 

সমাজে যাহাতে মৃত্ুসংখ্য! হ্রাস পায়, তাহার জন্যই প্রীণপণে 

সকনোর চেষ্টা কর উচিত। বিধব| বিবাহ সমাজে প্রচলন ক্রিয়া 

জনসংখার বৃদ্ধি সাধন করিলে, সমাজের কোনই কল্যাণ সাধিত 
হইবে না, বরং আরও দুঃখ দৈন্য বৃদ্ধি পাইবে। 

২। কর্ণেল মুখোপাধ্যার বলেন,__মুসলমান সামাজের ১০ 

হইতে ৪০ বশসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন বিধবা আছে, ; 

হন্দু সমাজে এই ছুই বয়সের মধ্যে বিধবার সংখ্যা শতকরা ৪৮ 

জন |” অথচ উল্ত কর্ণেল মহাশয়ই তাহার হিন্দুর সমাজ, ১ম খণ্ড 

৮ম পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন যে, “বিধবা-বিবাহের জন্য মুসলমান-সমাজের 

যে বংশ বৃদ্ধি হয়, তাহা অতি সামান্য ৮ | 

৩। হিন্দু-সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধো বিধবা-বিবাহ কোন 

কালেও ছিল না। পাশ্চত্য দেশের প্রিনি প্রভৃতি মহাত্মগণ 



হিন্দু ডুৰিল। ৫৩ 

লিখিয়া গিয়াছেন,_“হিন্দুর৷ সংখ্যায় অগণিত, বালুকণার ন্যায় 
গণনা করা যায় না।” (২) সুতরাং বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজে 

প্রচলন না করিলেও হিন্দুর সংখ্য। বৃদ্ধির অনেক উপায় রহিয়াছে । 
8। হিন্দু-সমাজে বর্তমান সময়ে কুমারীগণের বিবাহ একটি 

কঠিন সমস্যা হইয়! পড়িয়াছে। উপযুক্ত পাত্র প্রায় পাওয়া যায় 

ন1। ইহা'র ফলে স্তুপাত্রের দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 

অবস্থায় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিলে, কুমারীদিগের পাত্র পাওয়াই 

ভার হইয়া পড়িবে । এ মম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের বিভ্ধী ও সমাজ- 

হিতৈধিণী শ্রীমতী ওয়াল্টার টিবিটুস্ মহোদয়! লিখিয়াছেন £-_ 
“পাশ্চাত্য দেশে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হওয়ার ফলে কুমারী 
কন্যার সংখ্য। অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, আর কুমারীগণ পুরুষের 
সহিত যুদ্ধ করিতে আরন্ত করিয়াছে ।” (২) 

৫। মহাত্স। স্বামী বিবেকানন্দ মহোঁদয়ও ঠিক এ কথাই 

বলিয়াছেন-_-“এক একটির এক একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক 
একজনের ২৩টি পাত্র কোথায় পাওয়৷ পাইবে? কাজেই যে 

একবার পতি পাইয়াছে, তাহাকে আর পতি দেওয়া উচিত নয়; 

(1) “11061702005 2০ 2ায0100120016 1105 প্রা 05004 

1166 0002 91] 80061062100 910161706,7 (566 1101707) 1১2715 

1,৩70025 1৮৪০ 391), 

(2) “17 00০ ৬/০৩৫ 010 1০710271555 0£ 1905 000010968 
17৩19 0 072 50100195 0190705055 10০0 2:56 2 80005 [707 

(3০০ 4১077102, 135291£ 7১901৮10006 09900201072 £) 10419) 

£১-2-73), 



৫৪ হিন্দু ডুবিল। 

দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। পাশ্চাত্য দেশে এ 

কারণে কুমারীদের পতি পাওয়৷ বড়ই সঙ্কট হইয়াছে।” (পত্রাবলী 

১ম খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা )। 
৬। হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে বঙ্গের উজ্্বলতম রত্ব, স্বধর্মামু- 

রাগী ৬গুরুদাস বন্দ্যেপাধ্যায় মহাশয় তাহার “জ্বীন ও কর্ম” 

গ্রন্থে লিখিয়াছেন £হিন্দু বিধবার ছুঃখ কষ্টের কথ| ভাঁবিতে 
গেলে, হৃদয় অতান্ত র্াঘিত হয়। কিন্তু তাহার অলোকনামান্য 

কষ্টসহিষুতা ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রতি দুষ্টি করিতে 

গেলে, মন যুগপত বিস্ময় ও ভক্তিতে পরিপ্নত হয়। হিন্দু বিধবাই 
সংসারে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। তাহার উদ্ভ্বল 

ছবি, নানা ছুঃখ-তমসাচ্ছন্ন হিন্দুগৃহকে আলোকিত করিয়া 
রাখিয়াছে। তাহার দীপ্তিমান্ বুষ্টীন্ত, হিন্দু নরনারীর জীবন- 
যাত্রীর পথপ্রদর্শক শ্বরূপ রহিয়াছে । তাহার পবিত্র জীবন, 

পৃথিবীতে ঢুল'ভ পদার্থ। তাহা যেন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়। 
হিন্দু বিধবার চির-বৈধব্য প্রথা-হিন্দু সমাজের দেবী-মন্দির |” 

৭। বিধবা-বিবাহ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ।- বিধবার শরীরাভ্যন্তরে 

এমন বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যাহ।র ফলেই তাহাদের পতির অকাল 

মুর কারণ উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে হিন্দুশান্্ ও জ্োতির্বরবিদ্গণ 

বু তন্বই লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। ' এই দেখুন, আমেরিকার 
বিখ্যাতনামা ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় কি 

লিখিয়াছেন ৪ | 

“যে সকল বিধবা এক বা একাধিক পতি গ্রহণ করিয়াছে, 



হিন্দু ডুবিল। ৫৫ 

এমন বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে বিরত রাখাই উচিত। কারণ, 

তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজাত বৃত্তি নিহিত থাকা সম্ভব, 

যদ্দারা পতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ত্বরায় তাহার 

(পতির ) শারীরিক দৌর্ববলা-বিধানক্রমে অকাল-মৃত্যু আনয়ন 
করে। স্থৃবিজ্ঞ সেমিভেল ওয়ালারের মতে-_“বিধবা বিবাহ হইতে 
দুরে থাকাই নিরাপদ |” (3) 

৮। বিধব! বিবাহ সুনীতি ও ধর্্মবিরুদ্ধ। বিজ্ঞানপাঁঠে 
আবগত হওয়া যায় যে, ভগবান্ রমণী-হদয় এক আশ্চর্য্য উপাদানে 

নিম্মীণ করিয়াছেন। বিধবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে, তাহার 

দ্বিতীয় পতির ওরসজাত সন্তানও প্রথম পতির ছায়া প্রাপ্ত হয়।” 

প্রথম পতির প্রতিকৃতি তাহার কোমল হৃদয়ে স্থদুঢ় ভাবে অস্কিত 
গকিতে দ্বিতীয়বার কিরূপে সে আসন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে ? (4) 

অতএব বিধবার! যে দ্বিতীয় 'পতি গ্রহণ করে, সে কেবল 

(3) “16157905010 ৯৬০1 779175176 00738 * ৯ 00৫৭ 218 

11161) (0 1095055 104111105 11017676171 17) (13010750026 00 00010 তানি 

01২০ 9৪৩ 0] 000 1045090795 500005 01 ৮1121115, 191)1015 ত1০5190105 

[1 ৪৮৪01775 200 50 00509116 [0090010 01051001015 0050 আ10 

9:1011%01 ০110, (0 41965721601 10005, 960]1)0 9০161100০01 

& উ৩ত্ 1410 0 10177] 09আ2ায ধন)ল 10826, 5৪), 

(4) “8৩ 001016001 2 আ০220 0৮ 2 5৩০004 10050200 

7০২৫121)16 1707 0750 10050211057 (99৫ 00 ০5015 চাআাগেহাত। 2 

৭১105, ৮2৪ 289), 

448 01031) 100 17256 05 2, $600120 171392)0) 010110112 170 

1৩5671116 2.:107001 17105921009 200 11015 15 [21010015110 /611- 



৫৬ হিন্দু ভূবিল। 

ইঞ্জ্িয়রিতার্থতার জন্য, স্তরাং বিধবা-বিবাহ ধর্ম ও স্থনীতি 

বিরুদ্ধ । 

বর্তমান সময়ে অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই ধর্্ান্তর গ্রহণ করেন। 

এ দ্বিকে নদীয়! প্রভৃতি স্থানের গোস্বামী মহোদয়গণ অসংখা 

অনার্ধদিগকে হিন্দুধর্রে ( বৈষ্ণবধর্মে ) দীক্ষিত করিয়াছেন ও 
এখনও করিতেছেন। (5) এ সম্বন্ধে দেউস্কর মহাশয় সবিস্তার 

আলোচনা! করিয়াছেন । শ্থবিখ্যাত স্যার আলফেড লায়েল সাহেব 

লিখিয়াছেন ৫ 

“ঘট, ইসলাম, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মে ভারতবর্ষে প্রতিবংসর যত 
লোক দীক্ষিত হয়, তাহাঁদিগের মোট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক লোক 

প্রতি বসর আর্যসমাঞ্জের অন্তুনিবিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের 
নানাস্থানেই অনাধ্যদিগকে তাহ্াদিগে্ধ উপাম্ত দেবতাদিগকে 

স্বসংস্কত করিয়া আপনাদিগের' সভ্যতর সমাজে স্থান দিয়া 

থাকেন ।” (3) 

10211106007) ০610910 1507065 0৮ (116 ০০1০1 ০01 01১6 1021 200 2565, 

(99০ 562] [১1751910895 2710 18081606৮05 ভি তত ভাজ] সতত 

1১26 795), | 

5৯ 10057 ৮১০17290165 2 58০040 [01061706215 01)110161) 

90০1৮] 76521701171 1767 0751 10508170) (995 1077 080020955 

0020 055101955, ৮5৪০ 9০9০), 

(5) “৪০ এ হিট 30200219য05105 2, 00015910024 

16111010076 22121%0 5%51% 2৮০] 07025 ঢাহ০0৫0 00150105 11) 10019 

১০০০০৪০৪97৮ ০21 73191210155 (1 5111 076  ০017%576 0০0 901 

096 01197 10116107518 10022 000 008৩0527716 0502) 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

জনপদ-ধ্বংংসর কারণ ও লক্ষণ । 

আমাদের আধ্য মহর্ষিগণ জনপদ-ধবংসের কারণ ও লক্ষণ 
সম্বন্ধে বহু সহস্র বসর পুর্বেবে যে সকল অমুল্য তত্ব লিপিবদ্ধ 
করিয়! গিয়াছেন, কি আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমান সময়ে আমরা ঠিক 

সেই সেই কারণ ও লক্ষণগুলিই দেখিতে পাইতেছি। চরক 

সংহিতীয় মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন £__ 
ক ক ঞ%  তদ্যথা বাঁযুরুদকং দেশঃ কাল--৮ বিমানস্থান, 

অর্থাৎ বায়, জল, দেশ ,ও কালের বৈগুণাবশতঃই জনপদ 
বিধ্বস্ত হইয়! যায়। / 

“ধাতুবিষমমতিস্তিমিতমতি--_৮ 
খতুবিষম অর্থাৎ যে খতুতে যেরূপ বায় হওয়া উচিত, তাহার 

অন্যথা গুণযুক্ত, অতিশয় গতিশীল, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি 

01511150570] 006 (8005 20 ৮/019111007675, 2150 17200000005 05012 

(039 1)07-45152108) ঠ0 0007 00056050016 এও 0০ ০৮৪৬০ 

1095 (10058 076 1007-420 2001160605 5001 1080 03001561505 

101)64 11300 2 02515 274 01761 079 1010 01 11178000157). 00715 

15 036 55৮ 01 002 5106 2754. ০017901061010 00 3005 5০০1০ 

2170 1710)0001510---45165650 31165 য 917 81056 15811 (চান 

50119) 190), 134 9750. 349), 
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ভীষণ ধ্বনিবিশিষ্ট, অতি ঘুর্ণিত এবং অনুপকারী গন্ধ, ধুলি ও ধুম 
দ্বারা উপহত। 

“উদ্নকং খন্বত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসম্পর্শব__-_»অর্থাৎ জল যদি 

আতান্ত বিকৃত গন্ধ, ব্ণণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হয়, (রিদবনুল 

হয়, অগ্রীতিকর হয়, তবে সেই জল গুণহীন অর্থাৎ পীড়াকর 
বলিয়। জাঁনিবে। | 

“দেশং পুনঃ প্রকৃতি বিকৃতবর্ণ-গন্ধ রস-স্পর্শং ক্লেদবুলমুপস্যটং 

সরাস্ষপ-ব্যাল-মশক-শলভ-মক্ষিকামুষিকৌলুক-শ্মাশানিক-শকুনি- 

জম্বুকাদিভিত্তণোলুলেপঘনবন্তং-__” 

অর্থাৎ যে দেশের স্বাভাবিক বর্ণ গন্ধ, রস ও স্পর্শ 
বিকৃত হইয়া যায়, যে দেশে ক্রেদবহুল হয়, সরীস্থপ, হিংশ্র- 
জন্তু মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, আুষিক, পেচক, কাক, শকুনি 

প্রভৃতি শ্মাশানিক পক্ষী ও শৃগালাদ যেখানে অত্যধিক পরিমাণে 
দেখিতে পাওয়া যায়; তৃণ উলুবন, লতা ও গুল্াদি দ্বারা 

যে দেশ ব্যাপ্ত হইয়| যায়, যে দেশের শস্তের অবস্থা পূর্বববৎ 

না থাকে, শুদ্ধ খা. নক হইয়া যায়, যেখানে জনপদবাসি- 

গণের ধর্ম, সত, লজ্জা, আচার ও শীলতা প্রভৃতি গুণ নষ্ট 
হইয়া যায়, জলাশয়সমূহ শুকাইয়! যায়, যে দেশে উদ্ধীপাত, 
বজাধাত, ও ভূমিকম্প হয়, সেই দেশ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইনে 
বলিয়া জানিবে। ৮ প 

কালস্ত্ খলু যথত্,লিঙ্গান_---” 
অর্থা কাল যদি নির্দিষ্ট খাতু-লক্ষণের বিপরীত লক্ষণযুক্ত হয়, 



হিন্দুডুবিল। ৫8 
অথবা সেই খাডু-লক্ষণ যদি অত্যধিক বা অতি অল্প লক্ষিত হয়, 
তবে সেই কাল অহিতকর বলিয়! বুঝিবে। 

“ইমানেবধদোষযুক্তাং্চতুরোভাবান্_1”৮ এ 
অর্থাৎ উক্তরূপ দৌধষযুক্ত বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চারিটি 

বিষয়কে জনপদ ধ্বংসের কারণ বলিয়া জানিবে। 
জনপদ ধ্বংসের বিষয়ে এই সমস্ত কারণ অবগত হইয়া, অগ্নি- 

বেশ পুনর্ববার ভগবান্ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “হে ভগবন্! 
বায়ু প্রভৃতির যে বিগুণতা দ্বারা জনপদ ধ্বংস হয়, সেই বৈগ্তণোর 
কারণ কি ?” 

“তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ--সর্ব্বেষামপ্যগ্সিবেশ ক ক তর 
থা যথা বৈ দেশনগরনিগমজনপনপ্রধানা ধর্দমুতক্রম্যাধর্মণ প্রজাং 
প্রবর্ণয়ন্তি, তদাশ্রিতোপাশ্রিতাং £পৌরজানপদা ব্যবহাঁরোপজীবিনশ্চ 
হমধধ্্মমভিবর্দয়ন্তি--৮। এ ॥ 

ভগবান্ আত্রেয় তাহাকে বলিতে লাগিলেন,__“হে অগ্নিবেশ ! 

বায় প্রভৃতি সকল পদার্থের যে বিগুণতা উপস্থিত হয়, তাহার 

কারণ অধন্ম। সেই অধর্ম্ের কারণ অসতুকম্্, এবং সেই অর্থ 
ও অসৎ কর্মের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ। যখন দেশ, নগর, নিগম 
ও জনপদের প্রধান ব্যক্তিগণ ধর্ম অতিক্রম পুর্ববক অধন্ম দ্বারা 
প্রজাপালন করেন, তখন তীহীদের আশ্রিত, উপাশ্রিত, পৌর ও 

জানপদবর্গ এবং ব্যবহারজীবিগণ সেই অধন্মম বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
সেই অধন্মের জন্য শীঘ্রই সে দেশ হইতে ধন্মন অন্তহিত হন। এই 

রূপে ধর্ম্শূন্য অধন্ম-প্রীধান দেশবাসিগণের সম্বন্ধে খতুসমূহ বিকৃতি 
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প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য যথাসময়ে বর্ষণ হয় না, অথবা একেবারেই 

বর্ষণ হয় না, বা অতিরিক্ত বর্ষণ হয়, বায়ু সম্যক রূপে প্রবাহিত হয় 

না, ভূমি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, জল শুক হইয়া যায় এবং ওষধি সকল 

স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ববক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্তৃতরাং স্পর্শ ও 
পাঁনাহারের দোষে জনপদ-ধবংস হইয়া থাকে ।” | 

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে উপরি উক্ত সমস্ত লক্ষণ ও 

কারণগুলই দৃষ্ট হইতেছে । বায়ু বিকৃত হইয়া গিয়াছে ও বায়ু 
বিঘুর্িত হইয়া নান! স্থান সনয়ে সময়ে উত্সন্ন হইয়া যাইতেছে ; 
দেশের সর্বত্রই বিশুদ্ধ জলের অভাব দৃষট হয়, পানীয় জল দুষিত 
হইয়া গিয়াছে। দেশের উৎপাঁদিকা শক্তি হাস পাইতেছে। ছয় 

ধড়ুর রীতিমত বিকাশ দৃষ্ট হর না। এতস্তিন দেশে মশক, 
মক্ষিক' ইন্দুর ইত্যাদি দ্বারা ম্যলেরিয়া, আন্তরিক স্বর, আমাশয়, 

ওলাউঠ। এবং প্লেগ দিন দিন ভীষণ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । 

ধন্মহীনতা ত সর্ববত্রই দুষ্ট হয়। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

শিশুদের স্বাস্থ্য-হাঁনি ও অকাল-স্ৃত্যুর কারণ ও 
নিবারণের উপায় । 

শিশুদের স্বাস্থাহানি ও অকাল মৃত্যুর কারণ এই £__ 

(১) পিতামাতার ব্রন্মচর্য্যের অভাব ; (২) সহবাসে অনিয়ম ; 

(৩) স্ুসন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে পিতা মাতার অনভিজ্ঞতা ; (৪) 
জননীগণের স্বাস্থাহীনতা ; (৫) সন্তান লালন পাল্মন অবহেলা ; 

(৬) বিশুদ্ধ মাতৃহ্রপ্ধের অভাব; (৭) বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধের অভাব ; 

(৮) সুতিকাগুহ ; (৯) ডাক্তারী ওষধ ও পথ্য বাহুল্যরূপে ব্যবহার ৃঁ 

(১০) বিদেশী বন্্রীদি এবং পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহার ; 

(১১ ম্যালেরিয়া, দরিদ্রতা ইত্যার্দি/। 

(১) পিতা মাতার ব্রন্মচধ্্যের অভাব । 

ভারতের আর্ধ্য মহধিগণ, আয়ুর্বেদ শীন্দ্, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 

শান্্ সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, ভ্রুণ সঞ্চারের সময়েও 

জরায়ু-জীবনেই শিশুর সর্বববিধ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ব| অবনতির বীজ এবং নাঁনা উৎকটু গীড়ার বীজ 

অস্কুরিত হয় । ফলতঃ, জনক জননী তীহাদের বাল্যকাল হইতেই 

অতি কঠোর নিয়ম, নিষ্ঠা ও সংযম, অর্থাৎ ব্রহ্ষ্য্য পালন না 
করিলে--শুক্র ও শোণিত (ডিম্ব ) অতি বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা 
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করিতে না পারিলে__কিছুতেই তাহাদের সন্তানগণ শারীরিক, 

মানসিক ও আধাত্সিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। 

আমাদের শাস্ত্র পুরাণাদিতে এই গভীর তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 

দৃউ হয়। মহাভারত বনপর্বেব লিখিত আছে ষে, মহারাজ 
অশ্রপতি ও তাহার ধর্মপত্থী স্ৃসন্তানি লাভের জন্য অন্টাদশ বসর 
কাল অতি কঠোর ব্র্গাচর্ধ্য পালন করিয়াছিলেন £__ 

“অপত্যোহপাদনার্থধ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ | 

কালে নিয়মিতহারো৷ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ৮ 

অর্থাৎ অপত্য উৎ্পাদনার্থ মিতাহারী ব্রহ্মচারী ও জিতেন্তিয় 

হইয়া অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। 
এইরূপ অব্টাদশ বতসর কাল বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য, যম, নিয়ম সম্পন্ন 

যত্্ব ও ভক্তির ফলেই মহারাজ অশ্বপতি বরলাভ করিয়াছিলেন । 

বলা বাহুল্া, এই ব্রশ্ষচর্ধ্ের ফল স্ুরূপ প্রাতঃম্মরণীয়া মহাপুণ্যবতী 

সাবিত্রীদেবী জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারত ভূমি পবিত্র করিয়া 

গিয়াছেন। | 

প্রাচীন কালে হিন্দু নর-নারীগণ সকলেই স্থুসস্তান লাভের 
জন্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাবে শুক্র ও শোণিত রক্ষার জন্য ব্রহ্ষচধ্যাদি 
নানাবিধ নিয়ম পালন করিতেন । কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের 

দেশের যুবক যুবতীগণ এ সকল ব্রঙ্গচর্ষ্ের নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে 
উপেক্ষা করাতে সমাজের যে ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, তাহাই বিশেষ 
চিন্তার বিষয় হইয়৷ পড়িয়াছে। ইতর প্রাণীরাও সম্তানোৎপ।দনের 

জন্য প্রাকৃতিক নিয়সেব্ধ অধীন হইয়া চলিয়া থাকে; আর 
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জীবশ্রেষ্ঠ নরনারী কোন নিয়ম কানুনই পালন করে না, ইহ। 
অতীব ছুঃখের ও লজ্জার কথা! বলা বাহুল্য, এই অবহেলার 

ফলেই আমাদের বংশধরগণের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দশা উপস্থিত 
হইয়াছে এবং ভীষণ অকাল-মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । 

ব্র্ষচধ্য পালন । 2 
্রক্মচর্য/ সন্ধন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ, স্বদেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার 

দত্ত এমএ, বি-এল্ মহোদয় তাহার “ভক্তিযোগ” নামক উতকুষ্ট 

গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 

প্রধান প্রধান শীরীরতন্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বাকার 

করিয়াছেন যে, রক্তের চরম সার ভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়। 

চিকিৎসাশান্ত্রবিশারদ ডাক্তার লুইম্ লিখিয়াছেন-_ “রক্তের সারভাগ 
গুক্ররূপে পরিণত হয়।” যে ব্যক্তি কুচিন্তা ও কুক্রিয়া দ্বারা 

কামের সেবা করে, তাহার শুক্র/নষ্ট হইয়া যাঁয়। রক্তের পরমোৎ- 
কৃষ্টাংশ ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়। 'অপেক্ষ। মানুষের অধিকতর কস্টের 

কারণ আর কি হইতে পারে £ যিনি ব্রন্মচর্য্য দ্বার তেজ রক্ষা 

করেন, তীহার মনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। ডাক্তার নিকল্স্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__“চিকিৎস! শান্তর 

এবং শারীর বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শরীরের রক্তের 

সারাংশই নরনারীর জনফিত্রী শক্তির মূল উপাদান । ধযীহার জীবন 

পবিত্র ও সংযত, তীহার শরীরে এই পদার্থ মিলাইয়! যায় এবং 

পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তি, সায় 
এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে । মানবের এই জীবনীশক্তি 
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রক্তের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে সমধিক মনুষাত্বসম্পন্ন, দৃঢ়কায়, 

সাহসী ও উদ্ভমশালী করে। আর এই বস্তুর ব্যয়ে মানুষকে 

তীনবীর্ধা, ছুর্ববল, এবং চঞ্চলমতি করিয়া ফেলে। তাহার শারীরিক 

ও মানসিক শক্তির হাস হয়, রিপুর উত্তেজন। বলবতী হয়, শরীর- 

ক্রিয়া বিপর্যাস্ত হয়, ইন্ডিয়বৃত্তি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংসপেশীর 

ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় ঘন্ত্র নিতান্ত হীনশক্তি 
হইয়া যায়, মুচছণ, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অন্ুননী হইয়া 

থাকে ।” (২) 

ইল্জিয়পরায়ণতার মৃতা, ব্রহ্মচর্যে জীবন। শিবসংহিতাও 

এই মহাতন্ত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন | 

“মরণং বিন্দুপাঁতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ।” (২) 

(2) 1515 ও, 70001521--0 00551019519 0500 00900051051 

71000 10 00০ 0০৫ 6০০3 1০ 1015(09 61607010001 160790006107 

১০0 56505, [ও 2, [0016 200 01061151106 0015 12861 15 

10219907960, 10 ০০3 19201 1209 00০ ০1105150025 76505. 00 10] 

07607065090 00155 200 2890515711550655 00171510691 

10207) 02170600200 250 01100560 [10801 1015 5য510017 191005 

19178 0090]? 5001055 07256 17571050518 কি550605 16162565202 

০1100810800 ৩৭ 25৭ 10095018005 106০11০0215 0৫ 0151০2115 

30311701605 200 20750 10 96091 17105008 0150100100 10000- 

0101 101901014 5313526010125 0180105750. 1005০06120 10522201702 

আ:50155৫ 00085 5596601) 61116055, 19520102130 62118” 9০০ 

06 15 01 03900151000 0৮ 0. 15 8190015। পন)ন 0965 266, 

(2) «০৮25 ত5111005507582115 2562109796৩ 
11005 70856 295. 
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মহধি পতগ্রলি তাহার ষোগসুত্রে বলিয়াছেন £-- 

“বরক্ষচরযযপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যালাভঃ ৮. 
“ধিনি অবিচলিত ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন করেন, তীহার শারীরিক ও 

মানসিক বীর্য লাভ হয়।” 

ডাক্তার নিকল্স্ অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন-_“জননেক্দ্িয়ের 

বাবহাঁর স্থগিত রাখিলে শারীরিক মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক 
জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়।৮ (3) 

জন্তকানসংকলিনী তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন £-- 
“ন তপস্তপ ইত্যানু ব্রহ্ষচষ্যং তপোত্তমঃ | 

উদ্ধিরেতা ভবেদ্যস্ত স দেবো ন ডু মানুষ) । 

“পৃণ্ডিতগণ তপস্তাকে তপস্তা। বলেন না, ব্রহ্মচর্য্যই সর্বশ্রেষ্ঠ 
তপস্া।। যিনি উদ্ধরেতা তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।৮ যিনি যে 

পরিমাণে ব্রহ্মচারী হইবেন, ভীরু সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, 

সবল, শরীর শক্তিমান, মন ও মুখ শ্রী সসিগ্ধ ও সুন্দর হইবে; এবং 

ষাহার যে পরিমাণে ব্রহ্মচর্যের অভাব হইবে, তাহার সেই পরিমাণে 

হৃদয় বিষগ্ন, মস্তি দুর্ববল, শরীর নিস্তেজ ও মুখশ্রী রুক্ষ ও 
লাবণ্যশন্য হইবে ।” (4) 

গর পাপ পাম্প 

(3) 2110155 51900755201 01 006 85৪08 009. £6126120৮6 0152205 
15 11915000২16) 2:70191)16 11505258. 01 10094112110 17267121 
৮1901012150 50117002] 18165 | 

91১9 47105 1056. 101 10017) 211 1 05110175 10) 2 15921310121 
200 27010 ৮11 210. 20017/5 1097555 200 00501955056 101100) 

(4) 41)1]75 ০ ঘ/9116০ 2110 690৫018115 ০1 035 12610 
০1787206071255 0136 1716771911 21167220012 91 026 120620005ত 

৫ 
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কেহ কেহ বলেন ষে, যৌবন অবস্থায় কাম রিপুর পরিচালনা 
না করিলে, স্বাস্থা নষ্ট হইয়া যাঁয়। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। 
কারণ, কাম রিপুর প্রভাব যৌবনের পূর্বে ও বৃদ্ধাবস্থায় থাকে না। 
স্থৃতরাং কাম রিপু শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য কোন সাহাষা করে 

না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের সর্ববপ্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের 
অভিমত নিন্গে উদ্ধত করা হইল £-_ 

স্থবিখ্যাত ডাক্তার টমাস্ ব্রাইএণ্ট. মহোদয় লিখিয়াছেন £_ 

“আগুকোষের ক্রিয়া, স্তনগ্রন্থি ও গর্ভাশয়ের ক্রিয়ার ন্যায় দীর্ঘকাল 

এমন কি আজীবন বন্ধ থাকিলেও উহার যন্ত্াদি স্্স্থ ও অবিকৃত 

থাকে; এবং কোন প্রকার সতেজ উত্তেজনায় স্বকাধ্য সাধন 

করিতে সক্ষম হয়। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের ম্যায় ইহা ব্যবহৃত না 

হইলেও অকর্্মণ্য বা নষ্ট হইয়া যার না।* (5) 
খ্যাতনামা বিভ্ঞানবি পর্জিচ ডাক্তার পার্কম্ মহোদয় 

লিখিয়াছেন__“কেস্থ কেহ বিবেচন! করেন যে, তরুণ যৌবনে যদি 
ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে এমন কতকগুলি 
কদভ্যাস জন্মে, যাহ! ইন্দ্রিয় সেবন জনিত যাবতীয় কুফল অপেক্ষাও 

(5) *1190 50067 5009014 0500608027 100৮0700507 

22800101৮01 000 05001511006 000১৩ 06006 0200215 21204১ 27৭ 

067965) [02 109৩. 951207050 01 2. 1005 চ611995 05959131510 

110, 914 ০৫10 90০০০০৩2020 05509124550 ০91921৩ ০% 7১০10% 

10550 17380 ৪০:৮1 0 2০ 1152105 50100155দ 07001055003 
8135099 20 2055 3906 2506 01 20010101910 2201 050, (9০6 
১৪1৪ 3 11১01595 5০:2৮ 082৩ 638). 
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অনিষ্টকর হয়। ইহ! অতিরঞ্জিত বটে। নানাপ্রকার উপায়ে 

কামরিপুত্র প্রভাব বর্ধিত, অথবা খর্বন, উত্তেজিত অথব৷ প্রশমিত 

করা যাইতে পারে । এজন্য সংযম যে কেবল সম্ভবপর এমত নহে, 

ইহা“অত্যন্ত সহজপাঁধ্য । (6) 

পাশ্চাতা বিজ্ঞ(নবিও পণ্ডিতগণ বলেন--“এক ডাম শুক্রক্ষয় 

আড়াই ছটাঁক রক্ত ক্ষয়ের সমান ।” (9) 

জগদ্িখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন এমডি মছোদয় লিখিয়াছেন ৪-- 

«কেহ কেহ বলেন যে, পুং জননেক্দ্রিয় ব্যবহার না করিলে 

অগ্ুকোষ ছোট হইয়! যায়__ইহা অতি অসতা কথা। বরং 

অস্বাভাবিক শুস্রক্ষয় ( আত্মবিকৃতি প্রভৃতি ) বশত; অণ্ডকোষ 

ছোট হইয়৷ যায়।” (8) 

৬» ০৯পপপেীীপিপসপএপল ও পলা পাশপাশি পাপ পাশপাশি ভ্রািশিশিতিতি পিপি শপপাপাশীতা শপ পাপা পপ পাশাপাশি সস শিশির 

(6) “11703 3৬০10777000 04 0115 199১5701 ০8% 106. 20০61012050 

0. 4012)5৭, 5০05৭. 0৮ 19৮৫1০ 19 ৮20:10805 1175850705 2৮. ০০/1- 

11727705 06001069101 01919-07055101৩ 0৮1 68০০1 866 4৯ 11212021 

০1772001021 11951676009 ৮০ 8০ 91156505580 497 

(9) 1,০55 ০£ ০0 0202 01 960)678 15 67915 210 15 ০4০০৫ 

10907. 116 55510078 £০ 11)6 1955 91 115 0801065 01 01004,+ 5৫৩ 

[155005 00590720010 

(8) দগুএ০এগ্রা আও ০৫ 63610156) 006 12515 00821) 11] 

0০06296 117 5125, 1156০ আয 5৫০) 0505259 2785126৫০৩৪ ০০০0৪ 

1 ৮111 75 19810 00 ০ ০9856 ৮5 53901] 1070 16৮৩৫০-589712615। 
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৬৮ হিন্দু ভুবিল। 

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী । 

সেই অনাদি কাল হইতে বর্তমান ধর্্ম-নীতি ও ্রহ্গচর্যাহীন 

শিক্ষা গ্রণালীর পূর্ব পর্য্যন্ত হিন্দু যুবকগণ অতীব কঠোর যত্তের 
সহিত ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি পালন করিতেন এবং এই ব্রঙ্গচর্যের 

ফলেই প্রাচীনকালের হিন্দ্ুনরনারীগণ সর্বববিষয়ে উন্নত, প্রতিতা- 

শালী. নীয়ে!গ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হইতৈন। বর্তৃমীন সময়ে 
এক ব্রন্ষচর্য্য পালনের অভাবেই হিন্দু জাতির ভীষন শারীরিক, 

মানসিক, নৈতিক অবনতি আরম্ত হইয়াছে এবং বঞ্মানকালের 

যুবক যুবতী, বালক বালিকা ও শিশুদের গুরুতর স্বাস্থাহীণি 

ঘটিতেছে ও অকাল-সৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

প্রাচীনকালের হিন্দু যুবকগণ ব্রশ্গচর্ধ্য সম্বন্ধে কি কি নিয়ম 

পালন করিতেন তাহাই নিন্ধে উল্লেখ করিব £- 

১। শয্যাত্যাগ-_মার্ধ্য মহধিগণ ব্রহ্মচারিগণকে ত্রাঙ্গমুহূর্তে 
জাঁগরিত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ ও গুণানুকীর্তন করিতে 

করিতে শধ্যাত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

রা মুহূর্তে উঠ্ঠিবার অভ্যাস করিলে শরীর অত্যন্ত স্ুস্থ থাকে 
ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। (9) | 

২। মলমৃত্রাদি পরিত্যাগ-_ প্রত্যহ প্রাতে মলমুত্রাদি 
ত্যাগের অভ্যাস করিলে শরীর অতান্ত সুস্থ থাকে। 

০ তল তপতি স্পা সপসপা্পপপপপীপিত এ ৯০ 

(9 ) |. ঢু [19170 তর 0200 ০৩. 1০০ 173196৫. দানব ) 190112117% 

15 71010 5070001% 10 13621012710 0305 10 1075 11065 ১৫০ [)1, 

€009505915 /১051০6 10 2 800117617) 09£5 376, 



হিন্দু ডুবিল। ৬৯ 

৩। মলমুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আঠালিয়া মাটির দ্বারা গুহাদেশ 
লেপনপুর্বক ধৌত করিয়া ফেলা উচিত। 

৪। দন্ত-ধাবন ও মুখ-প্রক্ষীলন- প্রত্যহ প্রাতে মুখ 

দাত ও জিভ, উত্তমরূপে ধৌত করা কর্তৃব্য। নিম, মালতি, 
বট, বদর, করঞ্চ, শাল, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র 

দ্বারা (ক্রসের মত করিয়৷ ), দন্ত মার্জনা করিবে। (1০) 

৫। প্রাতঃন্নান-_-খধিরা ব্রহ্মচারীদিগকে প্রাতঃকালে স্নান 

করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রাতঃস্নানে শরীর সুস্থ থাকে । (3) 

উপাসনা -প্রাতঃম্নানের পরই ভগবানের উপাসনা ব৷ 

সন্ধ্যা অথব| গায়িত্রী মন্ত্র শ্রদ্ধার সহির্ত পাঠ করা কর্তব্য। সন্ধা 
বা গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙগম করিয়া একাগ্রমনে ভগবানের 

উপাসনা করিলে চিত্তের অবসাদ দূর হয়, চরিত্র নির্মল হইয়া 

থাকে। ভক্তিভাজন শ্রীযুত্ত! ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ তত্বনিধি 
মহাশয় লিখিয়াছেন £-- 

আমাদের আঙ্ছিক মন্ত্রের কেবল আহক কেন, সর্ববপ্রক।র 

মন্ত্রের মূল কেন্দ্র গায়ত্রী মন্ত্র; কোন স্থৃবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত 

বলিয়াছেন যে, গায়ত্রী মন্ত্রের স্যায় স্বল্লাক্ষর ও সারবান মন্ত্র আজ 

(০) “10৮21 72 01 ০90 00060 270150155 006 225 ঢায 

7 ঘা 0০ 611 01520560 2150 5611 01:0916091 (352 10101019956 

376), 
(77) %11)0 1025 01109 001 0405 2090) 25 00 0000017755 

(১৩৩ 10109) 



৭৩ হিন্দু ডুবিল। 

পর্যন্তও জগতে দৃষ্ট হয় নাই। এমন মন্ত্রও হিন্দুরা ম্মরণ করিবার 
অবকাশ প্রাপ্ত হন না, ইহা! ভাবিতে গেলেও অধীর হইয়া 

উঠিতে হয় ।৮ (2) 

৭। আহার বিধি--ভগবান মনু ব্রহ্মচারীর আহার সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন £-- 

“বজ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসানজ্তরিয়ঃ। 
শুক্তানি যানি সর্ববানি প্রাণি নাঞ্েব 

হিংসনম্ ৮ ২১১৭৭। 

ব্রহ্মচারী মধু মাংস আহার করিবে না, গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি 

ধারণ, গুড় প্রভৃতির রস গ্রহণ এবং স্ত্রী সংসর্গ করিবে না। যে 

সকল বস্তু স্বভাবতঃ মধুর, কিন্তু শেষে অন্যরূপ হয়, সেই সমুদয় 
গুক্তদ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং প্রাণী হিংসা করিবে না। 

“লশুনং গৃজনধৈঃব পলাওুংটুকরকানিচ। 
অভক্ষাণ্ি দ্বিজীতিনান্ মেধ্যপ্রভবানি চ॥৮ ৫। 

লশুন, গৃষ্ধন (রক্ত রম্থুন ) পলা কোড়ক, বিষ্টাদিতে সম্ভুত 
শীকাদি ভক্ষণ করিবে না! । 

$ %% % ন স্থুরা পিবেত।” 

কখনও মগ্ভ পান করিবে না। 

হিন্দু শান্তর, আমুর্বেবেদ বিজ্ঞান ও পীশ্চাত্য বিজ্ঞান ছাত্রদের 

(ব্রক্মচারী ) পক্ষে নি্নলিখিত দ্রব্গুলি আহার করিতে পুনঃ পুনঃ 

(12২ আধ্য রমণীর শিক্ষা এবং আাদীনতা, ১০৭ পৃষ্ঠ! দেখুন । 



হিন্দু ভুবিল। ৭১ 

নিষেধ করিয়াছেন। কি আশ্চর্যোর বিষয়, কত সহস্র বৎসর পূর্বে 
ভারতের ত্রিকালভ্দ্র আর্ধ্য খষিগণ ব্রহ্মচারীদিগকে যে সকল ত্রব্য 
আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 

অক্ষরে অক্ষরে ঠিক সেই সকল দ্রবাই আহার করিতে বিশেষ ভাবে 

নিষেধ করিতেছেন। 

নিন্নলিখিত দ্রব্গুলি আহারে ইক্দ্রিয়ের উত্তেজনা হর, কাম 

প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া থাকে, যথা, পিয়াজ, রমন, মদ, মাংস, বড় 

বড় মৎস্য, মাঁদক দ্রবাদি, ধুমপান, লঙ্কা, মরিচ, সর্ধপ, আধক অস্ত 

দ্রবা, অধিক মিষ্ট দ্রবা, অত্যধিক লবণ ও লবণাক্ত দ্রবা, চা, কাফি, 

(সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি । (3) 
পাশা শিপ পপ পাপী ৯০ আপ দল এপিপীপাপাশিশীশীটিশাশীশীতি পপ পাপ পাদ পািসপিশাপীসিশীশীপিপাতি তত পলাশ লাপাপ্পিপাসপীশি পিসি সপ ছি পল পপ প্র সপে 

(3) “1070 12186 00200 01 [তম 070215। [06010] রি 

০096, ০55, 11910) 5910, 06006 9015955 £8৮1৩5৪ 10561209007 
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০110001216১ 921160 17020) 07 10০20 12190৩ 1010. 1116 91016 

110007--211 07050 (01265 10950 2, 11601 11011001706 013. 11) 27)1)01- 

11121 92:010156 01 005 56309155501, 109 0010) €0১০,০০০$ 

£1010115 1105015 200 2011090009৭, 210 211 51100121105 01 

10200110170 00610179106 3 220 ৮1790৬৩15 তেতো 1510 1006 0০0৩ 

০0 2, 11910001007 $07012006 120916 21005 059 15005 8950210 

100 651601%115 16079155501 0106 50021 55৯62152150 000521 

11১6 16116220610]; 0. 090 13256. 01 01) 7021129 200201%001695 15 

001217760 280 650010505 200. 10) 0015 আঞ্য 50172618500] 0651:63, 

9210 [61007 70052055916 10090, 2100 1116-61001 10169.07 11 

11617 052) 91] (600 10 0017501702010195 2170) 95 2. 16981 0051৮6- 

[1995 2180. 1)9.0061860 109005) 51101 11719055000 16৮65 00, ৪174 

[1655 22519501036 25 ৫61516033 20 651081290 58021712195) 200 



৭ হিন্দু ভূবিল। 

পাশ্চাত্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্তিতগণ সকলেই একবাঁকো 

্রহ্মচারীদিগকে চা, চুরুট, সিগারেট, উত্তেজক কোন প্রকার খান্চ, 
বাজারের মিঠাই ইত্যাদি আহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
করিয়াছেন। কি গভীর দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, আর্য খষিরা 

এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যুবক যুবতীগণকে যে যে দ্রব্য 
আহার করিতে সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করিয়াছেন, আজকাল ঠিক সেই 
সেই প্রব্যগুলিই যুবক যুবতীরা (ছাত্র-ছাত্রীরা ) বাহুল্যরূপে আহার 
করিয়া থাকেন। যে চা আমাদের পক্ষে বিষতুল্য, আজ সে চ৷ 

বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, কৃষক বালকের 

পর্য্যন্ত চা, সিগারেট ইত্যাদি বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিয়া 

থাকে । (4) | 

50 [01000106 1010171)10 9,77201%6 06517659 10101) ০0110 1001 ০৮৫1) 

[0100০] 53015 11 000 09092 উর 121060. 0০0301017655) 116 

65110 01 ০0010202090 40900» 15 028 ০1 1110 10720 ০20565 01 

9০179480961 19005 270. 51015”? (96০ 0১6 9০161300০14 [৩৬ 11661 

17% 1010, ০05/212) 8) 0255 98), 

(14) 5500 5012201251015? 0012011167)05) 991090 1000) 1)617261, 

10115127107 18001015195) 001088৫০8০০) (599 107 1205578 

বত 7/19071250 0300109, 7926 5০) ্ 

[)7, 1019 15615 525 :--25014. 50705 200. 1721050110015 
669) 00£166/ €002,000, 05065751101) 1190) 21119060250 55165 

[06909 0990) 55766076805 900 80000012072 001001000116571 
1 [52 15 ও 51016 90070121/ 1319 505 01150050010 090 

1365005 552 16 69005105 চো 0৫ ল1050 20107 2150. 05 

7০৮%/67101 25017125170 08057550115 5০085 আসি) (০ 0৩11026 



হিন্দু ডুবিল। ৭৩ 

আর্ধ্য খধিগণ ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতেরা ব্রহ্মচারিগণকে 
নিরামিষ ও ফলকুলারি অত্যধিক পরিমাণে আহার করিতে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । (5) | 

৮। ব্যাঁয়াম--প্রত্যহ বালক ও যুবকগণের কোন না কোন 

ব্যায়াম করা আবশ্যক । প্রাচীন কালের বিদ্ভািগণ সকলেই 

প্রতহ রীতিমত বায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। বর্তমান 

সময়ে ছাত্রেরা কোন প্রকার ব্যায়াম করে না, ইহার ফলে তাহাদের 

গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে । আমাদের জাতির অবনতির ইহাঁও 

একটা প্রধান কারণ। 
৯। বিশ্রাম ও অধ্যরন- ব্যায়ামের পরে কিয়কাল 

বিশ্রাম করিয়া, পরে অধায়ন করা উচিত। 

১০। শধ্য| ও নিদ্র-ব্রক্মচারীর নরম গদী ব! বালিশ অথবা 

কোমল বিছানার চাদর ইত্যাদি 'বাবহার করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারীর 

মাদুর, কুশাসন ইত্যাদিতে শয়ন করা উচিত। (76) 

17/10759]981090901 510121901) 200. 10055010159, 10 19 8, [1011610 
58,056 01 907501199.0107 (99০ 10100 2226 5০.) 

(05) “7২100 17015 115 013017 70200121 50515 07 01215 ০001599 

07০1 10762802700. 52261297916 20 009 10695 21010105,1 (১০6 016 

50167)00 04 £ বত [1609 0৩ 107. ০০আঞাচ। ০) 

(6) [০9017570905 2130. 711103 8170010 105 91050, [110 

1১69৮ 1960 15 ৪, 177910655 10205 101) 505৬) ০01 17095 ০9115] 

10217 01 001070165360 50775, ০ 12016 0০৫ ০০৬৫1185 5100519 

106 0560, (966 101010১7556 724), 
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১১। ব্রন্গচারী পক্ষে নিষেব-_ভগবান্, মনু, যাজ্ভবন্কা। 
গোঁতম, বিষু ও স্ুুশ্রুত প্রভৃতি আর্ধা মহধিগণ ব্রহ্মচারিগণকে 
নিন্নলিখিত বিষয় ও খাগ্যগুলি পরিহার করিতে বিশেষ ভাবে আদেশ 

করিয়াছেন ; যথা-_পরনিন্দা, চৌর্ঝ, হিংসা, মগ্তপান, ধুমপান, 
ধিক মিষ্টদ্রব্য ও লবণাক্ত দ্রব্য, অত ভোজন, অসময়ে ভোজন: 

শতাধিক ওষধ সেবন, অতি চিকিহসা, কুচিকিতসা, অসৎ 

(লাকের সহিত বসবাস ইত্যাদি । (77) 

দা সবিন্টা ০ িদ৩ ব্রচর্য। হীনতা ভীষণ পরিণ | 

আজকাল আমাদের দেশের বালক বালিকা ও যুবক যুবতা- 
গণের ব্রহ্মচ্যের ব৷ সংঘমের অভাবে নানা প্রকার ভীষণ পাপ 

তাপ হিম্টু সমাজে প্রবেশ করিয়। সমাজ দেহকে ক্ষত বিক্ষত 

: (হ7) 076 10110125216 0017৮ 51০25 2৬০:০০এ 7১% 1309৩ 

17056 09176 10 19 1০9 1620 2, 10616, ০105.505 2 ০002561700100 116, 

£/10109.০00 11) 211 105 101175, 411 [12.0067 01 210010115 11007, 

1906 ৯5170৩ 2া5এ ০৮০778207065 1 95000092055 ০2701555095 5000 

1090, 1701 200 211 090 279: 58101015505 0০7 52910 1000৩, 

12110502505 50106) ৮1060, 200 0005£. 00801100615, 7695০001166, 

270 ০1১9০9121. 411 ০0750150100 06 ৭1955 20006 070 000 

111418585 20 17800101201 1000% 2780 17811705 চ0000700৭5 20৫ 

[11109 চোওঠে 17625ঠ ০০0-০০9৮6117)£5* 00৮61800171064 210 011121760 

1764-10901015, [০1091171705 10 0060. 1 006 রা000005 21061 5000 

0021225197507 90850691022 20505105০ 050162151055% 01 

99৫5. 17050100150659 ০ 5৮111, 02555 220 00৮ 1050101065 

01120] 0০০1075, (9০ 1910601298৩ 125.) 
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করিয়। ফেলিতেছে। ফলত) ব্রহ্ষচধ্টের অভাবই আমাদের জাতীয় 

মবনতির সর্ববপ্রধান কারণ। নিন্ধে ব্রহ্মচর্যের অভাবে যে দুইটা 
মতি ভীষণ মহাপাপ হিন্দু সমীজের সর্বনাশ সাধন করিতেছে__ 
হিন্দু সমাজ অতি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে--- 

হাহহি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব । যথা 8 

(১) আত্ম-বিকৃতি। (১০171)056, 01550599500) 

“ন রেতঃ ক্বন্দয়েৎ কচিৎ। 

কামাদ্ি স্বন্দয়দ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥৮ 

( মন্থসংহিত।, ২য় অধ্যায়, ১৮০ শ্লোক ।) 

আজ কাল ঘোর কলি মুর্তিমান্. হইয়া অবতীর্ণ, হতরাং 
মানবজাতি সভ্যতার দোহাই দিয়া, স্বাভাবিক পথ ও পরম হিতকর 

প্রকৃতির মঙ্গলময় উপায় ত্যাগ করিয়া, বিবিধ কৃত্রিম অনুষ্ঠানে রত 
হইয়াছে । বলা বাহুলা, এই করণে আত্মবিকৃতি মহাপাপ জগতে 

দিন দিন বিস্তৃত হইয়৷ পড়িতেছে। আজকাল বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণের মধ্যে ইহা যেন একটী কৌলিক রোগ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

আধুনিক ধন্্ননীতিহীন শিক্ষাই ইহার সর্ববপ্রধান কারণ । 
এই কদভ্যাস্র আরও নান। কারণ আছে যথ| ৪-- 

(১) কুসংসর্গ, (২) বালক বালিকাদের মধ্যে মধো আদি 

রসপূর্ণ নাটক নভেল ইত্যাদির বন্ছল প্রচার, (৫) সহরের সর্বত্রই 
কুলটাগণের পশার বিস্তার, (8) জনাকীর্ণ নগরে বাস জন্য অল্প 

বয়সেই রিপুর উত্তেজন। (৫) আহারের পরিবর্তন, উত্তেজক 
দঝাদি আহার, (৬) শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদি। 



৭৬ [হন্দু ডীবল। 

বিখ্যাত ডাক্তার পার্কস্ ও কাউয়েন্ মহোদয়গণ এই কদভ্যাসের 

লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎস! বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 

আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিব। তাহারা 

লিখিয়াছেন $-- 

“মনুষ্যসমাজে এমন কোন পাপ নাই যাহা ইহার (আত্ম 

বিকৃতির) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হাজার হাজার 

বালক বালিকা ইহ! দ্বার। স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়! ফেলিতেছে এবং 

বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারের অক্ষমতা এবং অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়েই 

যে প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ 
কর| অসম্ভব” (18) এই ঘৃণিত কদভ্যাসের ফলে. বালকদের 

যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাঁও তিনি লিখিয়াছেন। যথা $-- 

"যে সকল বালক এই কদভ্যাসে রত থাকে, তাহাদের স্বভাব 

চরিত্রের অত্যন্ত পরিবর্তন হ্বয়। যে সকল বালক পূর্বে 

( কদত্যাসের পূর্বে) সচ্চবিত্র, অত্যন্ত বাধ্য, সর্বদা প্রুল্লচিত, 
উৎসাহপূর্ণ ও কর্মঠ থাকে, এই কদভ্যাসের পর হইতেই হঠাৎ 

তাহাদের ( বালকদের ) স্বভাব উগ্র, খিটখটে, অবাধ্য ও শরীর 

জড় হইয়া পড়ে। এ ভিন্ন, চক্ষের- চতুদ্দিকে কালবর্ণ দাগ 

(28) 15 175 07 157 635 0901 911 5125 800. ৮1095 1০ 

1010) 17017021115 15 11916, 11 9090115 0)0552705 01 7১0৭5 25 
815) 770 ০:09 021) 06907961196 1]1 0)52105 006. 20807070732] 

17006110165? 2 £11612.1 101507% 1 60251506755 (566 1) 72110৮5 

[বত 112712£6 05190) 0200 1০, 962 2190 086 016009 ০04 2 

টিভদ 1106, 2 101 0০2 8705 00885 355) 
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পড়ে। এই কালবর্ণ দাগ শরীরের অবসন্নতা ও যক্ষমারোগের 

ূর্বিলক্ষণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মুখমগ্ল বিবর্ণ, 

ছোট ও কদীকার হইয়া পড়ে। পুষ্ঠদেশে বেদনা, পদদয়ে 
দুর্বলতা অনুভব করে এবং শিরঃগীড়৷ উপস্থিত হয়। সমস্ত 

ণরীরের এবং হাতি পাঁর ধমনী স্ফীত, স্বভাব উগ্র, হৃকম্প, মাথায় 

'পদপে শব্দ, মুখে ব্রণ প্রভৃতি লক্ষণগ্ডলি প্রকাশ পায়। ব্যস্থ 
নীলকগণের মুচ্ছণ এবং সর্বদা হাত পা! ঘর্মাক্ত থাকে ।” (19) 

আত্মবিকৃতির উৎ্পাত্তর কারণ সম্বন্ধে উক্ত ডাক্তার মহোদয় 

নত লিখিয়াছেন, তাহা! এদেশের প্রত্যেক জনক জননী, শিক্ষক 

অতিভাবকগণের 'জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিশি 

লখিয়াছেন £₹- | 
“একজন বালক অন্য বালককে এই কদভ্যাস শিক্ষা দেয়, 

(19) 91205 01 5০17-2905৩-5076 5 2 ১০52 

।এম্হ৩ 2 115 01500516100. 2700 017220001, 12700 11১0 125 

৩০]। ৬০ 0009101)0 961 ০0136011517 11 06 01702, 2720 2০০৫ 

1010)6505 50006010 01797299 10 196 16001 17101090107  5001010, 
030 41900103077) * * £০9672119 1116৫0 2.:0 7১2.0 03:0195 709020 

16 ০5০5---8য011010105 62072550102) 50161115201 ০0178010000 

--05068 1090155 5102]1) 70516) 920 107552105 2215 117 019 02015 

/2150)055 17) 0100 10658 2154 1068.49,01565 12 1১6 1099160 0101 %9 

1010:.01075 ০ 521£-509055 7 £০9-6817658 2006 55105 01 017৩ 

১১%+ 1)21705? 100 06506 3 8150 17809011101 01 6121005 102100150101 

[10110 155270 062010৮ 10 005 135201 08000165 07৮ 008 09০9, 11) 

14৩ 10059 €]1160610 £$001400535 20)0 80015100601 033 120,045 

০, 8০০৮৮ (559 10110॥ 19, 9 10 30.) 



রি হিন্দু ভুবিল। 
স্কুলের একটা বালক এ কদভাসে রত হইলে মে সমস্ত স্কুলের 
ছাঁত্রগণকে নষ্ট করিতে পারে। ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ যে, আমাদের 

বর্তমান যুবকযুবতীগণ প্রায় সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে এই 

কদভ্যাসে রত আছে এবং অধিকাংশ স্থলেই এই পাপের প্রাখধা 

ৃষ্ট হয়” (০) “এ ভিন্ন, কোন- কোন স্কুলে অস্বাভাবিক 
অভিগমনও বাহুল্যরূপে দেখা যাঁয় ৮ (25) 

পিতা৷ মাত| যৌবন সময়ে বা! বাল্যকালে যদি এক সময়ের জন্যও 

এই মহাপাপে লিপ্ত হয়, তবে তাঁহাদের সন্ভানগণ বাল্য বা যৌবন 

কালে এই মহাপাঁপে নিশ্চয় লিপ্ত হইবে। (2) হে হিন্দু জনক- 

জননীগণ! আপনার একবার আলস্য ও লজ্জা! পরিত্যাগ করিয়া 

মোহানিদ্র! হইাতে গাত্রোথান করুন । আর সময় নাই, উচ্চধবনিতে 

পপি সলাত পে শািশিশন ও পপ 

(2০) 4076 1005 1০961711ূ 00) 2150 1 661 016 109১ 11 

80170901915 ০01115104 9 11315 ৬1০৫) 1১৩ বড ০070181000200 211 00 
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17517800106. (১০০ 13100) 

€[।) 50100015 2710 0101 901)9০01$--19709105 95 ৩1] 2১ :17910 

-7100710160 25 6]1 2৯ ৯1010-276 €0 7১০ 10870 01056 96911] 

€076 20000011006 2696 আণোধ্ত। 00175 106050815 05 0015 19৬ 

96095100, এম? ০০আ০1৭19 [1500106 01581020862 (56611 

9510106০012 ৩ [116 0৩ 101, ০০৬ 1, 10 09 3539 

(2) 77021) 02567 & 90 6৫ 01 ৮:০৩) ৪020 যা, $000 50১০০ 

809] 00551051380 06%21150 001%558115- (5০০ 1015 276 
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বালকবালিকাদিগকে অনৈসর্গিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হইতে সাবধান 
করুন, রক্ষা করুন! এই ভাবে আর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে 

হিন্দু সন্তানের! একেবারে অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়িবে। যদি 

অবৈধ ইক্জ্ির সেবন ঝ। শুত্রুক্ষয় জন্য বল গেল, বুদ্ধি গেল, স্থাস্থা 

গেল, ধন্ম প্রবৃত্তি হ্রাস পাইল, তাহা হইলে কেবল পুস্তকগত বিষ্ভায় 

আমাদের কি উপকার সাধিত হইবে? এখনও সময় আছে-_ 
এখনও সাবধান হউন-_অগ্রসর হউন্-_বালকবালিকাদিগকে রক্ষা 

করুন! হিন্দু ডুবিল! 

২। ,কুলটা সংদর্গ ও উপদংশ গীড়া ৷ 

বর্তমান সময়ে বড় বড় সহর বন্দরে কুলটাগণের সংখ্যা দিন 

দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
সপ্ত্রীবনী লিখিয়াছেন--“কলিকাতা সহরে বেশ্যার সংখা এতই 

বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কলিকাতা পেরিস্কেও অতিক্রম করিতে চলিল ! 

পুণ্যতৃমি, সতী সাধবীর দেশে রমণীগণের এইরূপ শোচনীয় 
অধঃপতন অতীব দুঃখের, লজ্জার ও ঘ্বণার বিষয় সন্দেহ নাউ ।, 

বর্তমান সময়ে এদেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত ও ধনবাঁন যুবক 
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৮* হিন্দু ডুবিল। 

এবং প্রো ব্যক্তিগণ ( বিশেষত; যাহারা সহরে বাঁস করে) কুলটা 
সংসর্গ করিয়! থাকে । বর্তমান সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্র ও 

ও শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে এই ভীষণ মহাপাপ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত 

হইতেছে। ফলতঃ কুলটা সংসর্গের ফলে এ দেশের যুবকগণের 

শুক্র অপরিমিত ক্ষয়িত ও দূষিত হইয়া পড়িতেছে এবং তাহারা নানা 
জঘন্য ও উতকট পীড়া (উপদংশ প্রভৃতি ) দ্বারা আক্রান্ত 

ইযা সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতেছে । বল! বাহুলা উক্ত 

চক্িব্রহীন ও কুৎসিত রোগগ্রস্ত যুবকগণের এ সকল অতীব ভীষণ 
ও জঘন্য পীড়া ( উপদংশ) দ্বারা ক্রমে ক্রমে আমাদের কুল-লক্ষনী- 

গণও আক্রান্তা হইতেছেন। এই উপদংশ গীড়ার ভীষণ 

আক্রমণে আজ দেশের অগণিত জননী ও শিশুগণ গুরুত্তর স্থাস্থ্া- 

হীন ও নানা উত্তকট পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে । বর্তমান সময়ে 

শিশুদের এই ভীষণ অকাল মৃত্যুর সর্ববপ্রধান কারণ-__“উপদংশ 
পাঁড়া”। উপদংশ পীড়ার ন্যায় অতি ভীষণ পীড়া জগতে আর নাই। 

এই পীড়া সপ্তম পুরুষ পধ্যন্ত বংশধরগণকে আক্রমণ করে এবং 
ভ্বক, মাংসপেশী, আস্থ, মজা, মেদ, শুক্র; ডিম্ব ইত্যাদি সমস্তই 

থাক্রান্ত করিয়া সমূলে ধ্বংশ করিয়া থাকে। 
এই উপদংশ পীড়াকে আয়ুর্বেবদ শাস্ত্রে “ফিরঙ্গ পীড়া, 

বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। পর্তৃগীজেরা. সর্ববপ্রথমে এ দেশে 
এই গীড়া আনিয়াছিল। ফলত; এই ভীষণ পীড়ায় আমাদের 

জাতির যে কি সর্ববনীশ হইতেছে তাহা ভাষা দ্বার প্রকাশ কর! 

অসন্তব। 



হিন্দু-ভূবিল। | ৮১ 

(২) সহবাসে অনিয়ম। (৩) সুসস্তান উৎপাঁদন- 

সম্বন্ধে পিতামাতার অনভিজ্ঞত] | 
বদি কেহ বংশধরগণকে বখার্থ স্্খী, দীর্ঘজীবী, নীরোগ, 

ুদ্ধিমীন্. ও ধর্ম্রপরায়ণ দেখিতে চান, তবে স্ুফলাকাঙক্ষী কৃষকের 
ন্যায় তীহাকে পবিত্র মনে পবিভ্রভভাবে যথাকাঁলে বীজ বপন করিতে 

হইবে। পুঞ্রকে পবিত্র ও উন্নত দেখিতে ইচ্ছা করিলে, সর্ববাগ্রে 
আপনাকে উন্নত করুন, পশ্চা পুক্সর উত্পাদন করিবেন। আর্য 

মহধিদের একমাত্র উপদেশ এই--শান্ত্ের বিধান এই---অগ্রে 

ব্রহ্ষচারি-ভাবে অবস্থান কর, পরে সন্তান উত্পাদন করিও। বিষ্া, 

তপন্া, ইন্দিয়সংযম' প্রভৃতি দ্বারা রেডঃসংঘম করিয়া, প্রথমে 
আপনাকে দনুষ্যাত্বের উপযুক্ত করিতে হইবে; পরে অপরের 

মনুষ্ত্ব সম্পাদন করিবে । রেতঃসংঘম ব্রহ্মচারি-ত্রতের একটি 

প্রধান অঙ্গ । আর্ধ্গণ এই রেতো-রক্ষাঁকে জীবনের সর্ব প্রধান 

কর্তব্য কার্য বলিয়া মনে করিতেন । বর্তমান সময়ে পুনরায় সেই 
আর্্যদিগের অমুস্থত পন্থা অবলম্বন ব্যতিরেকে আমাদের জাতীয় 

উন্নতির আর কোন উপায় নাই। ক 

চরকসংহিতায় মহধি অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়ের সমীপে বিকৃত 
সন্তান উৎপত্তির কারণগুলি জিজ্ঞাস! করিয়াছেন £_ 

“কম্মাৎ প্রজ্ঞাং স্ত্রী বিকৃতীং প্রসৃতে--৮ 

হে ভগবন্। কি;জগ্য কোন কোন স্ত্রী জীনা্গ বিকলাঙ্গ 

ও জিকা সন্তান প্রসব করে? ভগবান আনে এ সম্বন্ধ অনেক 

ঙ৬ 



কাল 

৮২ হিন্দুন্ডুবিল | 

তথ্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জীবের অদৃষ্ট-দোষ, পিতা 
মাতার বীজ-দোষ, কাল-দোষ, সহবাসে অনিয়ম, গর্ভাবস্থায় 
মাতার আহারের অনিয়ম, মাতার বিকৃত বা পরপুরুষ দর্শন, গর্ভিণীর 
অনিয়ম ও সুতিকা-গৃহ ইত্যাদি নানা কারণেই সন্তান বিকৃত ও 

বিকলাঙ্গ হইয়| থাকে এবং অকালে ম্ৃতাগ্রীসে পতিত হয় । 

এ সম্বন্ধে আমেরিকার বিখ্যাতনাম! ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম্ 

ডি মহোদয় লিখিয়াছেন £-_-“এ জগতের প্রত্যেক লোকেই স্থসম্তাঁন 

লাভের ইচ্ছ! করেন। কিন্ত্র কেবল ইচ্ছ! করিলেই স্ুুসম্তান জন্ম 

গ্রহণ করে না। যাহাতে সর্ববগুণসম্পন্ন, সুস্থ, সুন্দর এবং কোন 

না কোন বিষয়ে প্রতিভাশালী স্তুসন্তান জন্মে, এজন্য প্রত্যেক 

পিতামাতারই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণপণে যত্ব এবং চেষ্টা কর! 
উচিত। এ জগতে প্রতিভাশালী লোকের সংখ্যা এত অল্প কেন? 

এ জগতে কেনই বা সহস্র সহজ লোকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক 
লোক কৃতিত্ব লাত করে? এই সংসারে কেনই বা এত পাপ তাপ 
দুঃখ ও অকালমৃত্যু দেখা বায় এবং কেনই ঝ| প্রকৃত সুখী ও কৃতী 

লোকের সংখ্যা এত অল্প ? এ জগতে পুণাবান্ অপেক্ষা পাপীর 

খ্যা এত বেশীকেন? এই পশ্নগুলি অতীব গুরুতর; কিন্তু 
ইহার মীমাংসা অতি সহজ । (7) ফলতঃ. যে পর্যন্ত পিতামাত। 
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িনুুবিল। ৮৩ 
সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে ্নিয়মগ্তলি বিশেষ আগ্রহের সহিত 

প্রতিপালন না৷ করিবেন, সে পর্যযস্ত মানব-সমাজের প্রকৃত উন্নতি 
হইবে'না। ধন্ম ও ন্যায়ের রাজত্ব কখনও আসিবে না।৮ (2) 

গর্ভাধান সম্বন্ধে চরক-সংহিতায় মহৰি আত্রেয় বলিয়াছেন 8 

“যে পুরুষের শুক্র এবং যে স্ত্রীর শোণিত (ডিন্ব ), ও গর্ভাশয় 

কোন প্রকার দৌষে দুষিত নহে, উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করিতে হইলে, 
তাহাদের ষে সমুদয় কর্ম অবশ্য কর্তব্য, সংপ্রতি সেই সকল কর্মের 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব |” 

ততঃ পুষ্পাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমাসীত-_-”। 

অর্থাৎ অনন্তর স্ত্রী ধতুর প্রথম দিবস হইতে তিন রাত্রি পর্য্যন্ত 
্রহ্মচারিণী ( পতির সহবাস-রহিত) হইয়া! বাহু-উপাধানে ভূমিতে 
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৮৪ হিন্দু-ডুবিল। 

শয়ন ও ধাতব পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবে । এ কালের 
মধো গাত্রমার্জ্রনা্দি শরীরের কোন প্রকার শুদ্ধাচারের কর্ম 
করিবে না। ৃ 

এ সম্বন্ধে জগদিখ্যাত গ্লিনি মহোদয় লিখিয়াছেন 8 
“ধতুমতী নারী অ.তশয় অপবিভ্রা । সে ষে স্থানে বাদ করে, 

তথাকার উত্তিদে বিশেষ-প্রকার পীড়া জন্মে, মগ অয প্রাপ্ত 
হয়। খাতুমতী নারী বীজ ছুঁইলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, বৃক্ষা্দি 
ছুঁইলে সেই বৃক্ষ মরিয়া যার, ষে বৃক্ষের তলে বসে, সে বৃক্ষের ফল 

পড়িয়া যায় ।” (3) ূ 
হিন্দু মহিলার! সেই অনাদি কীল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত 

উক্ত সমস্ত নিয়মগ্ডলি সযত্ত্বে পালন করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ 

হিন্দুর শাস্্রসম্মত রীতিনীতিগুলি অতি উচ্চ বিজ্ঞান এবং ধন ও 

নীতি সন্মত। বিখ্যাতনামা ডাক্তার চন্দ্র মহোদয়ও বলিয়াছেন, 

“খিতুমতী রমণী ষে ভূমি স্পর্শ করেন নী, সু্ধ্য দর্শন করেন না ও 
নানাবিধ স্থুনিয়ম পালন করেন, এগুলি উচ্চ বিজ্ঞান-সম্মত।” (4) 

(3) “1৮75 (050920012150015 -.536015 ৮17, ০. 3) 66115 
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80021), 10650 11110000176 50৮07, 966৫5 31017 270 10901)60 [১১ 

180 15001705 51611109 655 10701 95/25১ £201060710194865 আত 

106৩0 0009 2750 005 ০ খা] 4৭11 টিওযাহ 076 099 1১63620) 

11301) 8130 865? &০, পর 
(4) শাুক্ষিওে মৈত০৫00১ ০1 13018007 ওত, (2) 0 £41 1795 

201 1000 (16870870702) 8৩ এ 1806 56৩ 11 তম 
215 01898001536 7901809085 10৮ 057 ৪9 2৬ 1 25 8 



হিন্ু-ডুবিল। ৮৫ 

আর্ধা খষিরা সকলেই খতুর সময় ( তিন দিন ) পতি সহবাস 

করিতে বিশেষ তাবে নিষেধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাতা 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও খধিদের অন্ুকূলেই অভিমত প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। (5) | 

ভগবান মনু লিখিয়াছেন-_- 

“খতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাব্রয়ঃ যোড়শ ব্যৃতাঃ | 
চতুভিরিতরৈঃ সার্ধমহোৌভিঃ স্দ্বিগহিতৈঃ1” ৩1৪৬ 

016,586 01 00105 20105 ৮0500109 551151915 ০201654 0860% 

0076 [1783095+ 

€[2৮৩০ 611] এ2ামূত 006 1775: 9০2া% 2: 1595 ০0 1১৩ 177605051 

17165 20 6৮০ %/070215 0018705 1)5 05010507 09 0000৭ 165. ১০) 

10751021200 1770775519 

44007 08508 06 036 [10095 18 10101)15 5০167/000 
(5৩6 12৪ 4১6 50302] 0১811050219 5 101, 

ৰ ]. 15 0৮দহ0োজ 1০ 8১ 94 ৮৮, 922) 
(5) “িথিলোত 095 00505৫ 070 790 1188) 2 491/86:085 518771 

90 10 87809 5০:02] 10706090150 01106 20609092002 

(১০০ 13109 ০ 2০) | 

1) 0080025 585---5001088 01৮25 20510501880702 55 (৪0০ 

21083 (0 1762105” (5০০ 1010 ৮৮ 3০) 

1042 ০ 15053 49002010179 10019 0166501715052, 15 ৪. 
26910 10161900156 পচোযাতি [06050051010 15250 2104 55006116150 

১00 51907 078৮ 5685811151500205 560 006 216050591 06700 

2 ৮৩৮ 082201085 107 0027 2020 2070 02০ | 

(9০৫৩ 10660 1১, ও 

+4091055 দাদী 28051002610 80530067 1307791৩5০7 (01 
1? 10881) 99515 5০০. ৮০1, 20, 1১,224) | 



৮৬ হিন্দু-ডুবিল। 

অর্থাত শিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া নারী জাতির 
ধতৃকাল (গর্ভাধানের সময় ) যৌড়শ অহোরাত্র অবগত হইবে । 

“তাসামাগ্ভাশ্চতত্রস্ত নিন্দিতৈকাদশী চ যা। 
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তাঃ প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥৮ ৩1৪৭ 

অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ 

রাত্রি, এই ছয় রাত্রি সহবাস নিষিদ্ধ, অবশিষ্ট দশ রাত্রি নারী-গমনে 

প্রেশত্ত। . ৰ 
“নিন্যান্বধটস্থ চান্তান্ স্রিয়ো রাত্রিযু বর্জজয়ন্। 
্রহ্ষচার্যোব ভবতি ত্র তত্রাশ্রীমে বসন্ ॥৮ ৩৫০. 

অর্থাৎ ঘিনি পূর্বেরাক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি ও অনিন্দিত দ 
রাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্ট রাত্রি, এই চতুর্দশ রাত্রিতে সর 
ংসর্গ পরিতাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্বববর্জিজিত ছুই রাত্রি স্ত্রীগমন 

করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাঁদী হউন না কেন, ব্হ্ষচারীঃ 
থাকেন, তীহার ব্হ্ষচর্য্ের কোন প্রকার হানি হয় না?” €6) 

চরক-সংহিতায় মি আ্রেয় লিখিয়াছেন £__ | 

_. শকসানাৎ প্রভৃতি যুগোষহা্থ সংবসেতাং পুত্রকামৌ-" 
অর্থাৎ পুলোশুপাদন ইচ্ছা করিলে, খতুস্বানের পর হই 

যুগ্ম দিবসে ( খাড়ুকালের যোল রাত্রির--৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ 
রাত্রিতে ) এবং কন্1 উৎপাদনের ইচ্ছা থাকিলে, অযুখ দিবে 

পরীশিশাাশাশিশীাাটাীাটিটিটশ্্্াাািশাশাীটিশীশািিিাটা 

-() 57 -],20জ. টরমট0া! 0998৩ 49508 ৪. বালে 
0, গুল]] 5০১৬-৭০৮০৪ & 1971218 ৬ 2 



হিন্দু-ডুবিল | ৮৭ 

€ম, ৭ম, ৯ম রাত্রিতে) সহবাস করিবে। এ বিষয়ে আর্ধ্য 
মহধিদের সকলেরই এক মত। 

এতততিন্ন স্থশ্ুতসংহিতায় লিখিত আছে যে, "ধতুকালের চতুর্থ 
দিবস হইতে তাহার পরবর্তী দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত উত্তরোত্তর যত 
পরে গর্ভ হইবে, ততই সন্তান সৌভাগ্যশালী ও বলশালী হইয়া 
থাকে । খাতুকালের ত্রয়োদশ দিবসের পরে স্ত্রীর সহিত সহবাস 
করিবে না।৮ 

সহবাস জন্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি যত্বের সহিত পাঁলন 
করিবে। | 

"নচ ম্যুজাং__€ চরক চি ) 

অর্থাৎ স্ত্রী যদি ন্যুজভাবে (উপুড় হইয়া) থাকে অথবা 
পার্শগত ( কাণ্ড হইয়া! ) থাকে, তবে এ অবস্থায় বীজ গ্রহণ করিবে 
না। জ্্রী উত্তান ভাবে ( চিৎ হইয়! ) বীজ গ্রহণ করিবে । (6) 

“তত্রাতাশিতা ক্ষুধিতা পিপাসিত। ভীতা--৮ (এ) 
অর্থাৎ স্ত্রী অত্রন্ত ভোজন করিলে, ক্ষুধাতুরা হইলে, বা 

পিপাসাতুরা হইলে, বা ভীতা, অথব! চঞ্চলচিত্তা বা শোকার্ত বা 
্ুদ্ধা বা অন্য কোন পুরুষকে ইচ্ছা করিলে, অথবা অত্যন্ত 
কামাতুরা হইলে, গর্ভ ধারণ করে না, যদিও গর্ভ ধারণ করে, তাহা 

হইলে ৪ সন্তান প্রসব করে। টু 

(8) [1 হা 81190112915 0500 ০5 8580038. ৫০722. চে 

০0088 (17৩ 5701725 2720 1071918 30715 

(১৪০৩ 1.2 ০1 টি জা এ রি 



৮৮ হিন্দু-ভুবিল। 

“অতিবালামতিবৃদ্ধাং--1” (এ) 
অর্থাৎ অতান্ত বালিকা, অতিশয় বৃদ্ধা, চিররোগিণী বা অন্য 

কোন রোগগ্রন্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না । (8) 
আধ্যখধষিরা সকলেই বলিয়াছেন ষে, “গুরু আহারের পরে, 

অতাধিক পরিশ্রমের পরে, দিবাতাগে, প্রাতকোলে, খতুর (তিন 
দিন) সময় ও গর্ভাবস্থায় (শেষভাগে) কখনও সহবাস 

করিবে না । (9) 

(8) 107 পানা ৪259 ₹---1006 510127501 90514 706 0০ 10296 

070 11561 81099101201 106. 05128016509 1136 107355 51)0014 201 7 

00125650060, 270. 1120 19191 50910100000 01045560- [ও 31016 

(056 51)01010 “06 11১0 13017291 019 01 511 090 0970001008০ 

[2০091000955 :- 

গবুওআ ০010 010607৫2006] 3৩ 13201) 21৩ 1০1০ 

63108508608 0৫ 5101015, 106 23 %1001905 29 0769060 1১৩ 1৮৩5 

০৮6111057 910) 1506) 18928105 2424 105 27 
57206152034 1060015510910 06 ০516191 71726 0211016 

175 13117617000 015 ড০110. 20065 5009014 05010862110 

৮1585 280 5019080 11617 10955190155 20065 90010 2 200 

01017010602 81 016 65০6115150199 2280 7005 0055 00055855। 90 

17 0076. ০0751226105060057 01 1015656 ম০ 2৩ ও  ভি০মাহটও 

11717076551018 07 11126 011510105- 

(9) ৬০185, 11561510183, | 

40২০ 01091 19৬001201৩ 21010271100 00111088 15 5017607765 

কত ও [1081 270 09301681950 ও 00000 5 ০, 
17505125015 »150 106081036 মন 02৪) 1612115500৩ ৪৩501 চ11316 

50৩ 8166199,৮ : 



হিনু-ডুবিল। রি 
ভাব্প্রকাশ বলিয়ছেন £_ 

'আধিকো রেতসঃ পুক্রঃ কন্ঠা স্তাদার্তবেহধিকে--8 

শুপ্রের আধিক্যে পুক্র ও আর্তবের আধিক্যে কন্া জন্মে। 

মহধি স্ুশ্রুতও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন এতস্তিন্ন 
মহবি স্শ্রুত বলিয়াছেন £-- 

“বুগ্মেবু ছু পুমান্ প্রোক্তো দিবসেহন্থা হরণ--% 

ইহার তাশুপর্য এই যে, “যুগ্ম দিবসে স্ত্রীলোকদের আর্তবের 
অল্পত৷ জন্মে, স্থৃতরাং এ দিবসে সংসর্গ করিলে পুরুষের বীর্য্যাধিক্য 

বশতঃ পুল্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, আর অযুগ্ম দিবসে 
পুরুষের বীর্যের অল্লত৷ থাকে; স্থতরাং এ দিন সহবাস করিলে 

কন্া জন্মিয়৷ থাকে ।” এ মন্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ 
এখনও কৌন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 

ভগবান আত্রেয় চরকসংহিতায় বলিয়াছেন £₹_- 
“সা চেদেবমাশাসীত বৃহন্তমবদাতং-_” 

এই সকল গ্লোকের তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী যদি মহাকায়, 

(9) 7, ৮4%০14989, 2016090056 1001059018.0515 ৪667 1862৮ 

20621, | ূ | 

গু, 5014 10 1056 ০6 5105 ০1500501270 %1010136 830610156, 

22১50192020 06 10007006 091016 56002 সঃ 

4 485010 186৭98115 পুত এয, 

551:৮০10 এটি আহএ$পমএ] 0510, 
6, 5014 007705 156 [15204700 



৯০ হিন্দু-ডুবিল। 

গৌরবর্ণ, পরাক্রান্ত, তেজস্বী ও ধান্মিক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা! 
করেন, তাহা হইলে খতু স্নানের পর হইতে সপ্তাহ কাল পর্যন্ত 
বিশুদ্ধ ও পবিত্র ঘৃত, ছুপ্ধ, যব, দধি ইত্যাদি ভোজন করিবে। 

এ ন্্রী সর্ববাণ উৎকৃষ্ট ও পবিত্র গৃহে বাস ও শুভ্র বসন ও বেশ 
করিবেন । উতকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বস্ত ভোজন ও তেজন্বী বৃষ, স্বলক্ষণ- 

যুক্তা নরনারী দর্শন করিবেন। এ রমণী সর্বদা ধর্ম চিন্তা ও 
ভগবানের সমীপে কাতর প্রাণে পুল্র চিন্তা করিবেন। পুরুষও 
এঁ সকল নিয়ম পালন করিবেন। এই রূপে সপ্তাহ কাল অতীত 

হইলে, অষ্টম রাত্রিতে স্ত্রী পুরুষ অতি পবিত্র মনে গর্ভাধান 
করিবেন। খধিরা এ সময় স্ত্রী পুরুষকে সর্বদা! ধর্ম চিন্তা এবং 

তগবানের আরাধন| ও পবিত্র খাগ্ঠাদি আহার করিতে বিশেষ 

ভাবে উপদেশ দিয়াছেন ।* 

উপরিউক্ত আধ্য খধিদের *ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আমরা, 
নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাইতেছি, যথ! ৫ 

১। পিতামাতা বিশেষতঃ মাতা একাম্তিক মনে একা গ্রতার 
সহিত পুক্রলাভের উদ্দেস্টে ভগবানের ব্রমীপে কাতর প্রীণে 

প্রার্থনা করিলে পুর জন্মিবার সন্তাবনাই অধিক | (1০) 

২। খতুর শেষভাগে অর্থাৎ ৯ হইতে ১২ দিনের মধ্যে 
১০৮৮০ সপ পাপা 

(০) 10৮, 5৫৩ 5 £ দি . ও 

41 500যহ 220 88880 ৪28০8 ০4 জা চর 15. 

31019089 1০ 127%61 99%6115 09 165011, 



* হিন্দুডুবিল। ৯১ 

গর্ভাধান হইলে পুত্র ও প্রথম ভাগে (২ হইতে ৬. দিনের মধ্যে ) 
গর্ভাধান হইলে কন্যা জন্মে | (2) | 

৩। রাত্রি কালেই গর্ভাধানের উপযুক্ত সময় । (2) 

৪। পিতামাতার বয়সের তারতমা অনুসারে পুর ও কন্যার 

ংখ্যা অল্লাধিক হইয়া থাকে । “বিবাহ” গ্র্থ দেখুন । 

৫। স্তুপুত্র লাভ করিতে হইলে আহার বিহার ইত্যাদি 

সম্বন্ধে বিশেষ স্থুনিয়ম পালন করা আবশ্াক। 
ঙ। গনী প্রিয় বস্তু আহার ও হুন্দার জীব জনত দর্শন 

করিবেন। 

“্বৈবশেবরাদি___- 
চরকসংহিতা, সুুশ্ুতসংহিতা প্রভৃতি আযুর্বেধদ ও সমগ্র হিন্দু 

. শাস্ত্রে আর্ধ্খবিরা এই একটি মাত্র তত্ব উল্লেখ কারয়াছেন যে, 

(2) 0০506060100 2 016 0150121601 036 0016 0৩৩61) 220 

51702] 0001005 [01009025 2:7210 0119107106 20010216112 0১০ 12৮ 
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৯২ হিন্দু-ডুবিল। 

“পিত৷ মাতা বিশেষতঃ মাতার প্রবল ইচ্ছা এবং নিয়ম নিষ্ঠার 
উপরে সন্তানের ভাল মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। পিতা মাতা 

ইচ্ছা করিলে সন্ভানকে দেবতা বা দেবী অথবা নরকের কীট করিতে 
পারেন।” 

বিখ্যাতনা মা ডাক্তার কডিয়েন্ মহোদয় এসম্থন্ধে রা 
“মাত৷ গর্ভের এই নয় মাস কাল নানাবিধ স্থনিয়ম প্রতিপালন 

করিয়া, তাহার গর্ভস্থ শিশুকে যেরূপ সর্বববিষয়ে উন্নত করিতে 

পারেন, এ জগতের সমস্ত বিগ্ভালয় সমূহের সমস্ত সুনিয়মগুলি সারা 

জীবন ব্যাপিয়া শিক্ষ। দিলেও, শিশুকে তত্রপ উন্নত করিতে পাবে 

না। বুস্তকার যেমন কর্দম দ্বার ইচ্ছামত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, 
মাতাও সেইরূপ সম্ভানকে (গর্ভাধানের সময়, গর্ভাবস্থায় ও 

স্তম্াদানের সময়) ইচ্ছামত গঠিত ও চরিত্রবান করিতে 
পারেন।” (3) | 

(3) : 401 0৩ 69905001901 0050/0000 হয 075 আ০010-7811 079 

৩78০01672 000501251 9100. 1610017590100165---811 05৩ (010001- 
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হিন্দুুবিল। ইঃ 
“বিবৃতশায়িনী--_+* 

“গতিণী হস্ত, পদ এবং অন্যান্য অঙ্গ ক করিয়া শয়ন 
করিলে ও রাত্রিতে ভ্রমণ করিলে, উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে। 
যে গর্ভবতী রমণী বাক্যের দ্বারা, শরীর দ্বারা কলহ করে, যে 
গর্ভবতী রমণী সর্বদা পুরুষ সংসর্গ করে, তাহার কাণা, খোঁড়া, 
বিকলাঙ্গ, নিলজ্জ অথবা ভ্তণ সন্তান হয়। যে গর্ভবতী রমণী 
শোকাকুলা, ঈর্ধাপরতন্ত্রী ও পরপ্রব্যের অভিলাধিণী, পরের গীড়া- 
দায়িনী, চৌর্ধ্যশীলা, ক্রোধশীলা, নিজ্রাপরভ্া, মিথ্যাবাদিনী 
মগ্ঘপানাসক্তা, তাহার বিকৃত এবং নানা দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত, 
ঈর্যাপরায়ণ ও মিথ্যাবাদী সন্তান জন্মে ।” 

এ সম্বন্ধে ডাক্তার কাউয়েন্ মহাশয় বলেন £--স্থাসী স্ত্রী 
সামান্য সামান্য কারণেও কলহ করিবে না। কারণ, তাহাদের 
এই কলহের ফলে সন্তানও * বিকৃত হয়। একটি শ্ত্রীলোক 
গর্ভীবস্থায় তাহার পতির সহিত কিছুকাল কথা বলে নাই। 
তাহাদের সন্তানটি বড় হইলে, ধখন মে পিতার ক্রোড়ে যাইত, 
তখন নীরবে বসিয়। থাকিত।” (4) 
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৯৪ হন্দু-ডুবিল। 

“পিতামাতা মিথ্যা কথ! বলিলে, কি মিথ্যা কার্য করিলে, 

সন্তানও মিথ্যাবাদী হইবে। পিতামাতার দৌষ গুণ সন্তানে 

বর্তে। একটি বালক মিথ্যা কথা বলার অপরাধে শাস্তি পাইলে, 
সে পিতাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিল,--“বাঁবা, আপনি কি ছোটকালে 

মিথ্যা কথা বলিতেন 1” পিতা লজ্জায় অধোবদন হষ্টয়া রহিলে, 

পুজ পুনরায় জিজ্ঞাপা করিল। তখন পিতা বলিলেন,_“না 1” 

পুজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল--“্তবে কি মা ছোটকালে মিথ 

কথ! বলিতেন?” পিতা উত্তর করিলেন,__“আমি জানি না, 

তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।” তখন পুন্র বলিল,_“আপনারা 
উভয়ের মধ্যে কেহ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেন, নভুবা আমি 
মিথ্যা কথা৷ বলি কেন ?” (15) 

"তত খত্বিক্ প্রাগুত্তরস্তাং_---।” 

এই সমস্ত শ্লোকগুলির তাগুপধ্য 'এই যে,-“গর্ভাধানের সময় 

802500. 02228 00 1211 ৮ 13575 91035 00 1319 193505 108৩ 

25 1712112019 801৩7ত (565 10100, 0060 

(5) 479 010 5০9 1611 1155 160 00. আ০৩ 11006 0 2৩ 

12070151580 601890861705-520210619) ০5620 29 21552171900 009 

97013) 157519075 82215 580 ২ | 
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হিন্দু-ডূবিল। ৯৫ 

ও পূর্বে, মাতাপিতা .নানাবিধ হোম, যজ্ঞ, মন্ত্র উচ্চারণ অর্থাৎ 
তগবানের আরাধনা ও চিন্তা করিবেন। সর্ধধদা পবিত্র ভাবে 

থাকিবেন ও কায়মনোবাক্যে ধর্ম জীবনে উন্নত হইতে যত 
করিবেন |% 

আধ্য মহযির! সকলেই একবাক্যে সতী পুরুষের গর্ভাধানের 
সময়, গর্ভাবস্থায়, সন্তানকে স্তম্যদানের সময় এবং জীবনের 

সর্বববিধ অবস্থায় ধর্মচিন্তা ও ধর্্জীবনে উন্নতি লাভ করিতে 
আদেশ প্রদান করিয়। গিয়াছেন। তাই হিন্দু এখনও জীবনের 
প্রত্যেক কার্ধোই__আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে-_এমন কি, 

পত্র লিখিবার সময়, হাঁচিটি পড়িবার সময় পর্যান্ত-_তগবানের 

নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। 

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয়ও আর্ধা 

মহরধিদের প্রত্যেকটি কথারই, সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন ৪ 

«প্রত্যেক পিতামাতার নৈতিক উ উন্নতি সাধন করা উচিত। 

ভাবী সম্ভানের মধ্যে সর্বববিষয়ে প্রতিভ! বিস্তারের বাঁসন! থাকিলে, 
পিতামাতা, তাহাদের ধর্ম্া-জীবনের; উতৎ্কষ সাধন করিবেন। 

পিতামাতা প্রত্যেক দিনের চিন্তায়, কথায় ও কার্ধো, ধ্ম্নের সহিত 

যোগ রাখিয়া জীবন যাপন 'করিবেন। ভীহারা জ্ঞাতসারে 

কোনরূপ অন্ঠায় কার্য করিবেন না। কোন প্রকার. ধর্মের ভাণ 

করিবেন না। মনুষ্যজীবন যে আনন্দ ও সুখময়, ইহাই সর্ববদা 

মনে রাখিবেন। জীবনের পৰিত্রভার “দকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন 



৯৬ হিন্দুডুবিল। 

এবং নিঃস্বার্থ ভাবে পরের উপকার করিবেন ও ধর্মে সুদৃঢ় 

বিশ্বাস রাখিবেন। পিতামাতা একান্ত যত্বুসহকারে এই সমস্ত 

সদ্গুণ লাভ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে, ভাবী সন্তানের 
মাত্মাতেও এ সকল সদগুণ অলক্ষিত ভাবে সঞ্চারিত হইবে । (6) 

“সৌম্যাতিশ্চৈনাং" 
অর্থা এ স্ত্রীর ( গর্ভসঞ্চারের সময়, গর্ভাবস্থায় ও সম্তান- 

পালনের সময় ) মনের অনুকূল সান্তবনা-বচনের দ্বারা মনের সন্তোষ 

জন্মাইবে। আর বে সমুদায় পুরুষ ও স্ত্রীর নর ও সুন্দর 
প্রকৃতি, মধুর বচন, সুন্দর উপচার, সাধু চেষ্টা, তীহাদিগকে এবং 
তন্যান্ উৎকৃষ্ট ইন্জিয়ের তৃপ্তিজনক পদার্থ দর্শন করাইবে। অপর, 
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হিনু-ডুবিল। ৯৭ 

সহচরীরা স্ত্রীকে প্রিয় হিতকর বস্তা দ্বারা সেবা! ও মনের আনন্দজনক 
গীতবাষ্ঠ দ্বার! সর্বদা সেবা করিবে। 

“তথা সায়মব্দাতশরণ----1” 

“এ স্ত্রীকে সায়ংকালে পরিষ্কৃত গৃহে বাস, পরিষ্কৃত শব্যায় শয়ন, 

পরিষ্কীত আসনে উপবেশন, পরিষ্কুত পানীয় পান, পরিস্কৃত বস্ত্র 

পরিধান এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার পরিধান করাইয়া টি বেশবিস্যাস 
করাইবে ।” 

এ সম্বন্ধে ডাক্তার জন্ কাঁউয়েন্ মহোদয় বলেন; _প্ষাহার 

সুন্দর সন্তান আঁকাঙক্সণ করেন, তাহারা কোন রমণীয় চিত্র বা 
আদর্শ প্রতিমুত্তি সংগ্রহ করিবেন, অথবা স্বামী স্ত্রী উভয়ে কোন 
হুন্দর মানুষের প্রতিকৃতি সন্দর্শন করিবেন এবং দৃঢ়ভাবে তাহা 
নিজ অন্তারে অস্কিত করিয়া লইবেন। এরূপ ছবি অবিরত ধ্যান 
করিবেন এবং আস্তরিক আগ্রহের সহিত তদনুরূপ সন্তান লাভের 
জন্য ব্যাকুল হইবেন। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই ভাবী সন্তানের 
শরীর স্ন্দরভাবে সংগঠিত হইবে ৮ (17) 

“গর্ভাবস্থায় ( দশমাস কালের মধ্যে ) একমাত্র জননীর প্রাপপণ 

(87) ৩: 2৩ টআখতঃও ৫6৫ 006 0100৮16-8 হালট 9৩ 52510591. 
86৩) 0 (8৩ £৪০৩ ০৫2 062501691 650০9১-2010 15 00. পুত 

[আত ০68, 96৫0508 09092 405 055 টতত। ও0ডাতাঠায 840715 
0108. 200. 59105028117 6212065005 06977৩90113 8৪%176 & 17৩ 
1858010179062 2184 67 আ1]] 05০৪ 911 চিত ৩705০150 2 
00৩8 2168 06821554892. টিবি ০ জিন? মা 19০৮, (5০০ 

10100 1, 160+) . 1825 4 ₹ 



৯৮ হিন্ু-ভুবিল। 

যত্তের প্রভাবেই সন্তান প্রতিভান্বিত হই উঠে। জননী তখন 
যে ষে অলপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করেন, সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 
অত্যাধিক শোণিত প্রবাহিত ও স্ীয়ুমগ্ুলের ক্রিয়া উন্নত হয়; 

স্থৃতরাং গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদনুরূপ পুষ্টি 

লাভ করে এবং শিশুর অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলি স্বকোমল থাকায়, তাহাতে 

প্রকৃত প্রতিভার বীজ অস্থুরিত হয়।” (8) 
“রসবাহিনীতিং_--_ | 

অর্থাৎ রসবাহিনী ধমনী দ্বারা মাতার ও গর্ভস্থ সন্তানের যোগ 

থাকে। মাতার রক্ত সন্তানের মধ্যে ধমনী (কর্ড) ছার! প্রবাহিত 

হয়। এ জন্যই ভিষক্গণ গর্ভাবস্থায় প্রতিকূল আহার ও আচরণাঁদি 

করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কারণ, উহাতে গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত 
হইয়! থাকে। 

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউ এ মহোদয় 

লিখিয়াছেন £_ 

“গা্ডস্থ সন্তান ও মাতার: মধ্যে একমাত্র লোৰিত, সঞ্চালন 
পাপ পপ ০ 

(18) 415.10015 আছ 20021)5-01 নি ০০ 1 001). 

০6216 (135 17101567506 0172 [01865 ঢা ০0102 8010 2776 

20৩ 67095 91 আয হি 0 ০0871010500 ৩৫, । 07808 2 

07৩ :00771/506% . 917৫ [০ 41:9500। 01. ০০৪ টিম: 
528109100৩5 0550595 . 1০4৪ 10 0611004৪৪০৭ 2065590 

13275085 00৩0 10. 2391 গপ্রও। আ0১ 81 0666৫ ১] 0 
095 5614752786 যথা 91 11369211417). 8:০0 02 2) 0360 

(01598056055 রঃ জাত 8810 ২06 (৩, 5 তা 
1,108 ০0283010016 85905, (56৩ 10100) 0, 58. 



হিন্দুভূবিল। ৯৯ 

দ্বারাই সম্পর্ক রক্ষিত হয়। জননীর দেহের শোণিত ভ্রণের মধ্যে 

প্রবেশ করিয়! তাহার পুষ্টিসাধন করে, এবং সেই লঙ্গে সঙ্গে উহার 
ভাবী জীবনের আচার, বাবহার ও চরিত্র সংগঠিত করিয়া 
থাকে ।? (9) 

“ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, র্তবসথা় জননীর 
সচ্চিন্ত। ও সৎকার্ধ্যানুষ্ঠানের পরবর্তী সর্বপ্রধান অবশ্য কর্তব্য-_ 
আহার্ধ্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা । কারণ, এ সময় তিনি যে 

ঘেদ্রব্য আহার করিবেন, তাহ! তাহার নিজ শরীরের শোণিতে 

পরিণত হইবে; এবং এ মাতৃশোণিতেই সন্তানের ভাবী 
জীবন ও চরিত্র গঠনের উপাদান নিহিত থাকে |” (3০) 

“খাগ্দ্রব্যের সারভাগ 'রক্তে পরিণত হইয়া মানব-দেহের 

পুষ্টিসাধন করে; এই সারভাগ রক্তে পরিণত হওয়ার সময়ে মামুষের 
গস তল রী 

(59) 11805 10০10 770 17610903 007713606101 1675৩) 196. 

105095 9350 1900960, তা 35 00885 05 81০০৭, ০120৩ 000010৩7071 

091 0১6 0০0৫ ০1 0১৪ ০8:10 13 ছি 19 082007 1909৩. 

০৩০% 2.8 15 13910165 011/6 8000৮ 

(20) 415 ৩1৮ 5০, 085 (৪ £াতহ £515661 17 0106 010] 

৫৮0 25 ৫৩5812%6. 1০10৫ 04 1711061906---73630 69 11816 00910105 

০% 0:০০৪৯৫ 2450 90010027352. ০01160%, 016৮ নু, 8০০৫, ৫7706 

10318 0653009 0581565.506 0] 137 0 ০1০০৭, ১৮ 8150 পু ৮1০০৫: 

0617560121103. 21500088 91990$ %1511290 চু 17৩ মরা 509 প্রি 
মাতে 25 আত 60. 1095. 280005. ৪9৫ মস৪০জ7 29৩0 ০ 

03 98010, 90 8. (5 আও ৪ 05০ 929 রা ৫১৩. ৯৫ 14৩ 

181190024- (56৫ 010০ রি 89) . : 



১৩৬ হিন্গৃ- 

দৈনিক চিন্তা ও কার্যাকলীপ ইতাদি এ সারভাগের উপরে জিয়া 
করে অর্ধা মানুষের চিন্ত1 ও কার্যকলাপের প্রকৃতি এ সারভাগে 

সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে রক্তকে অনুপ্রাণিত 

করে। এইবপে স্বীয়ুমগ্ডল, ততপরে চরিত্র আমাদের চিন্তা ও. 

কার্যাকলাপের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মানুষের চরিত্র 

ভালকি মন্দ হইয়া দাড়ায়। অতএব এই কথা নিঃসন্দেহে বলা 

যাইতে পারে যে, একটিমাত্র শোণিতকণাতেও মানবের চরিত্র ও 

ভাব পরিষ্কুট থাকে” (31) 
«এইরূপ বিমর্ষ ও ক্রোধান্িত! জননীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে 

১৯১ এপার রশপপ্পাপ-প্কপসপপপপউপপপাপাপপা টিটি 

(22) 15007511900. 076 10003৩0 02115 8565 0065 6০ 
1018 0৩ 100৫. 01 0৩ ছি আ00. (0995 টাচ 0৩6 ০০০দ৩6৭ 
800 2011 25 006 আহ ত05 81005 05 10019620060 0506 0010 

€)0 0121119 %00 00200 ০1 00৫ 9০৫ 820 1001 2150 05 07৩ 

2012121 50ত 0£ 016 170006৫0115 2700 17060151515 105050176 

6 56015005010 021 005 17608550315 ০8110012010 2111, 

9%৩০13 00 0১০ ০8103 0125 270. 86005 হাঃ জ 52211ণ 9 
81599 0162516 006 031105 10৩75] 50৫ 29০০1 01081900675? 

(১6০ 10120, 7, 267.) 

4 1080. 0. ৮0112008 . ৭1 (1700175 200 00139 

8006০৮ 2034 110101658 06 50৩002০603৩ 10400055 ভ9তি0। 200. 
00481 0015 055 0100৫ 7 ৪5৫10. 013 ৬৮৪ ঢ00106৮ 15 1650010% 

97 01১০ 080108৫9. 93152 05 01578081 91 08৩ আছো 20855 
জা 9৩৮০ 0৫ 05৫, ছে. জয় ৮৩ 1 গা কাত পো 05 ৪810. 
(5৮ &. 3601) 91 ৮10০৫. রসিততায। 0 5 এতশত (৩ 05820 

96056 7701512521 জা 21901006016415% (9৩8 0160 25189) 



হিন্দু-ডুবিল। ১০১ 

এঁ সমস্ত ভাব সধশরিত হয়; এবং গর্ভস্থ সন্তান উত্ত শোণিতের 
প্রভাবে সংবদ্ধিত হওয়ায়, লোকে যে সমস্ত বৃত্তির অধিকারী হইতে 
বাঞ্ধা করে না, তৎসমন্ত বৃত্তি সহ শিশু জন্মগ্রহণ করে। (22 ) 
গর্ভাবস্থায় মাতার নিরামিষ শাক-সজী আহার কর! অতিশয় 

প্রশস্ত ।? (23) 

“মগ্যনিত্যা পান্টি | 
"গর্ভিণী সর্ববদা মগ্তপাঁন করিলে, পিপাসার্ত ও অস্থির 

সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী গোধামাংস ও বরাহমাংস ভক্ষণ 

করিলে, মৎস্য ও মাংস প্রিয় হইলে, এবং গর্ভবতী রমণী সর্বদা! 

মধুর, অল্প, লবণর্স, ঝাল, তিক্তরস, কষায়রস দ্রব্য ভোজন 

করিলে, তাহার সন্তান বিকৃত ও নানা রোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম, 

গ্রহণ করে।” 

(22) “76 0100567০01৬ 21০01707 0101096) 991190) ০7 নিতছি 

07900510101) 11710163585 01690. 05211016508 ভ৮গাথ £10915 ০৫ 

0190৫ 21790 6012765 017109051 1067 555667১2500 25 2 180655115+ 

01) 0১6 15010 2105/175 055465 01 006 01110, 12101 805৫ টা 

0) আ]] 19255 30050916017 15 01227022000 211 10555 0০০ 
48631181915 01491106591 (5০5 107000, 0. 289) 

(23) 47006712215, 070156911000 (01127009215) 81277511015 

1767794 ০£ 1758878055 09 নিস 20062508158) তি হও 2058019 

€19610 আমের] 00041110829100981016, 62 5800165 2া95 

[95249৩5, 7]আা &০৪ আও 6210077 11309007050 5১০ (00 070810 

17911281555 ৩৪5৮2101610 200 5003120900৩ প্রা 
€:031316. 110 [০ 00128 19 ০0861%219693+ : 980. 0318. 0910 

& 862৮ 158505 65. 201050 0 056 80210901008 7806৭7 



১০২ হিন্দুডুবিল। 

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলেন £₹- 

“শিশুর পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিশুদ্ধ রক্ত অত্যাবশ্যক । 
মাত। চর্বিযুক্ত মাংসাদি, গরম মসল্লা, চর্বি, চা, কাফি, নানারূপ 

মাদক দ্রব্যাদি আহার করিলে, তাহার পবিজ্ঞ সুন্দর প্রিয়দর্শন সন্তান 

লাত কর! এককনপ অসম্ভব হইয়! পড়ে। মাতার মাংসাদি আহার 

কর! সন্তানের পক্ষে কোন অবস্থাতেই মঙ্গলজনক নহে 1” (34) 

“সন্তানকে প্রকৃত প্রতিভাশালী করিতে হইলে, সন্তান 

উৎপাদনের ও স্তন্যদীনের সময়েও মাতার বিশেষ সাবধান থাকা 

আবশ্যক ৷” (35) 

“সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯১০ মাস পর্যন্ত সন্তানের 
ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব অতীব গুরুতর |” (26) 

(34) 605 01004 1361706 ও 15001060700 20005 11506 

040 ০070৩ 010, 10 5 210709 11126065921 10 52৮ 12 ৪ 

০1০20 5৩০০ 10520151085 ০901800106 10 0 ও, [0001)01 

110 23659 126 1016205, [9010 501065 516955, 062 001660+ 196617 

ড712191? আ17, ৫0 3 20 5৮৩ 15209 1551 01 [05210 19০০1 07 

25001 006 16250 10101 01 61591 01637 216 306 16 10 175]06. 

09013901000 11018051507071 (9৩5 1910, ঢ. 70০.) 

(25) 050155। 00.05 58০০69910115 02000165019 035 0110? 

1281050102 0077061%60. 175 0৩ [06190 ০1 77602750015 55910196028 

£36 195704 ০0£ £9562:00028, 290. 109৩ 62920195 ০071777350. 04175 

03৩ 18015097100. 01 7/7751718, (9৩5 10100) 0. 266) 
(26) [06 310৩ ০৫ (৮6156 13071035070 11] ৮৩ 2০ 

7000৩751230 01790705101 01500 1066০ 2170 ৫9512101151) 006 
0780৩101098 0010) 2525 150 156550010 101706 511210060- 
(96৩ 10/0:0% 15269?) 1. 



হিন্দু- 1 ১৬৩ 

(৪) হিন্দ জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহা 

নিবারণের উপায়। 

হিন্দু জননীগণের স্বাস্থাহীনতা-বশতঃই হিন্দু শিশুগণের 
স্বাস্থহানি ও অকাল-মৃত্যু ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বর্তমান সময়ে নিম্নলিখিত 'কারণে হিন্দু জননীগণের গুরুতর 

্াসথা হানি ও অকাল মৃতু বৃদ্ধি পাইতোছে ; যথা--- 

১। পাশ্চাত্য সভাতার ও [বিলাসিতার অনুসরণ । 

২। পুষ্টিকর খাগ্ভের অভাঁব ও ভেজাল দ্রব্য আহার । 
৩। সংযমের অভাব ৷ অমিতাচার। 

81 নাটক-নভেল পাঠ। 

৫। শারীরক প'রশ্রমের অভাব। 

৬। পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী। 

৭। "পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার । 

৮। উপদংশ ও মালেরিয় প্রভৃতি গীড়া। 
৯। বড় বড় সহরে বাস। 

১০1 রমণীগণের বিশেষ বিশেষ গীড়া। 

১। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও বিলাসিতা অনুসরণ 

প্রাচীনা,.হিন্দু মহিলার! বলিষ্ঠা, নীরোগী ও দীর্ঘ-জীবিনী 
ছিলেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে, হিন্দু রমণীরা তাহা জানিতেন 

না) বর্তমান সময়ে হিন্দু জননীর! পাশ্চাত্য সত্যতা ও বিলাসিতা 

বা ফ্যাশনের অনুকরণ করিয়া দিন দিন ্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন হইয়া, 



১৪৪ হিনু-ডূবিল। 

পড়িতেছেন। পাশ্চাত্য দেশের রমণীগণের এই বিলাসিতার ব! 

ফ্যাস্নের ফলে তাহাদের কি শোচনীয় অধঃপতন হইতেছে, সে 

সম্বন্ধে সেই সকল দেশের মহাপ্রাজ্ঞ ও সমাজহিতৈষী মহাত্গণ 
ম্বলন্ত ভাষায় কি বর্ণন৷ করিয়াছেন দেখুন ৫ 

আমেরিকার জগছ্বিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় 

লিখিয়াছেন ₹-- 

"আমেরিকার শতকরা ৯৯ জন রমণী নান! গীড়ায় বিশেষতঃ 

জরায়ু সম্বন্ধীয় নানা গুরুতর গীড়ায় আক্রাস্ত হইয়। থাকেন ।” (৪) 

বিখ্যাতনাম! ডাক্তার চাভাসী মহোদয় বলিয়াছেন £-- 

“ইহা! অত্ন্ত দুখের বিষয় বে, বিলাতের শতকরা ১০ জন 

শ্রীলোক বন্ধ্য-_সন্ভান হীন» (2) প্রাচীন! হিন্দু মহিলারা 
বিলাসিতীর ফলে বন্ধা! ছিলেন এমন একটি দৃষটান্তও আমর 
অবগত নই। উক্ত ডাক্তার মহাশয় আরও লিখিয়।ছেন ৫ 

"আলম্যই বনু পীড়ার কারণ। যে স্ত্রীলোক সর্বদা আমোদ 

() 04 ০1 2 17000160 00301) 07616 2 010 62020100 

0100 0৩ 19980 000 130 1325 10200501 780/7991 0125. ০1 211 0৪০ 

10120097050 19৩ ১০৫0৩ 19002170805 মতন] 26ঠম্হ 

001150 চা10 95815121207 01155 40152019109 180150057 

0২1১9৩50020 0786 ০7 020 ০06 1036. 172275 গতাত15 00]22মাতেত 
(59৩ 1170 5০10506 065 বত 1106, 85 1015 0০0৬1209। চৈ 195 ৮৮3০০) 

(2) 16 2 আও 85108780778 800 15000059915 2০0 82০৮ ০১০৪ 
9৪৩ ০৪৫ ০6 0৩০০--01321 1 06৫ 097: 01 211 096 আগ 01 00761570 

1৩602430186 ভি 1” (৯০ 10৮, 0৮0 & হি ০ 
০৮/106 19, 23) - 



হিন্দু-ডুবিল। ১০৫ 

প্রমোদে রত থাকেন, তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সুস্থ ও সবল 
অনুভব করেন না।৮ (3) 

“বর্তমান সময়ে বিবাহিতা রমণীগণ ( পাশ্চাত্য দেশের ) অত্যন্ত 

অস্বাভাবিক ও উত্তেজনা পুর্ণ জীবন যাপন করিয়া থাঁকেন।” (4) 
“আলম্ত ও বিলাসিত৷ মুছু বিষের কাধ্য করিয়া থাকে । আর্শেনিক 

প্রভৃতি বিষাক্ত ওষধ যেমন ধীরে ধীরে শরীর ধংস করে, 

বিলাসিতাও সেইরূপ ধীরে ধীরে শরীর 'একবারে বিনষ্ট করিয়া 

ফেলে ।” (5) 

“বর্তমান বিকৃত সভ্যতা স্বাস্থ্যরক্ষা ও পারিবারিক শাস্তির 

সম্পূর্ণ অনুপযোগী ॥ (6) 
“বর্তমান যুগউ। বিলাঁসিতার যুগ । প্রত্যেক বিষয়েই কৃত্রিমতা 

ও অন্বাভাবিকত৷ দৃ্ট হয়। ইহার ফলে নানা পীড়া ও স্থাস্থাহানি 
হুইয়! থাকে এবং রমণীরা বন্ধা হয়» (9) 

(3) “10152555 75 06 120067017012505 01562,509 ) * ++ 21550) 
$00007060 9010 ০৮৩ 10 270. 51 ০078001001885 ০৮ 2 

[22190125016 65015067২00 8 5198 ০277 20 59 0021 9150 6৮০ 66 £0. 

ও 510015 095, 7551] 1০15 ৩11 204. 5007. (56০ 191৮০ ৮, 6.) 

(4) “1176 1506 055 2 ০ 00-2-4259 15 00 21011018156 
115৩3 0 30016077012 (566 10100% 8.) 

(5) 41054011706 21754 180 216 510 70085015+ 0110 রি 

19 45£9০* (56 10100 ৮১ 59). 

(6) “1175 17011551501 2 98101052516 115 05 ছতায়ে 200 
018150105 076) 10 1562107 05000 211150250 901001915০ 

(56৫ 10119 ৮566) 

6) নিব 10818 15 2 ৪৫৩ ০ 18281ত (৮ত0000 15 



১৯৬ হিন্দু-ডুবিল। 

উক্ত ডাক্তার চীতাসী মহোদয় স্প্টাক্ষরে বলিয়াছেন £-_ 
“অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে আমাদের 

( পাশ্চাতা দেশের ) বালিকারা প্রকৃত শিক্ষা! মাত্রই প্রাপ্ত হয় না। 
উপযুক্ত মাতা হওয়ার জন্য কোন শিক্ষাই পাশ্চাত্য রমণীরা 

লাভ করে না। গৃুহকণ্ধ স্বচারুরূপে নির্বাহ করিতে যে জ্ঞানের, যে 

শিক্ষার একান্ত আবশ্যক, তাহাতে পাশ্চাত্য রমণীরা গর্ভস্থ শিশুর 

ন্যায় অন্জ্রান ও অশিক্ষিতা থাকে । তাহারা এবং তাহাদের হতভাগা 

পতি ও সম্ভানের এক সময়ে এই অঙ্ঞানতার বিষময় ফল 

ভোগ করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ফলতঃ বর্তমান 

সময়ে এদেশের (পাশ্চাত্য দেশের ) বালিকাদিগের শিক্ষা-প্রণালী 

অতীব দুষণীয় ও দ্বৃণিত।” (8) 
পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী ও সভ্যতার অন্ুকরণের ফলেই 

হিন্দু সমাজ আজ ডুবিতে বসিয়াছে। 

উক্ত মহাত্মা আরও বলিয়াছেন £- 

“বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের গৃহিণীগণ অনেকেই কোন 

সি হি 81504155555 2150 এ621035555 200 2৩1 00702120655, হা, 

0 25.2, 1191 06 ০0756 (59০ 1011008, 26+) 

(8) এট0আযেছেচাতাত]য় ঠা 0115 ০৪:26 £15 215. 001 910৫7 

2৫008060 01[9058160 €0 179. 1708.0উ 71%59--0190481], 00730950109 

00 আ1565, *% ক ৩7115, 0৩5 ৫ 060 17101002025 10135921505 

29৭ 0060508-811 1) 03৩ 078০6 [চে 206 ঢাাতে ০ 1351 120০ 

[200০ 2730 19115 1 £১খঞ্য 10) 5892 0015 1 11১৩ 35161001036 
11215 মা 01070 ১০48 159165 ৩৫ 2 01৩3626 49 18 /8001৮ 

19010180076” 115৩6 10119 1 77) টা 



হিন্দু-ডুবিল। ১০৭ 

গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করেন না, আলম্তে বসিয়া দিন কাটাইয়! 
থাকেন; চাকরের দ্বারা গৃহকার্ষ। সমাধা করেন। এই আলন্যে 
বসিয়া থাকার ফলে পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন 

হইয়া যাইতেছে ।” (9) 

প্রাচীনকালে হিন্দুরমণীরা বাল্যকাল হইতেই গৃহকার্্যে উত্তম- 
রূপে শিক্ষা লাভ করিতেন; ইহার ফলে প্রাচীন হিন্দু গৃহিণী- 
গণের স্বাস্থ্য অত্যন্ত উন্নত থাকিত এবং তাহারা সর্বববিষয়ে উন্নতা 
ছিলেন এবং এক একটি হিন্দু পরিবার একটি এক “আদর্শ-গৃহ” 
ছিল। 

উক্ত ডাক্তার চাঁভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন £-_ 

“পাশ্চাত্য রমণীর অনেকেই নিজহস্তে রান্না করিতে জানেন 

ন| বা রান্না করেন না; এবং অনেক স্থলে পাশ্চাত্য রমণীদের 

রাম্ম করার স্থৃবিধাও দুষ্ট হয় না; কারণ, অনেকেই হোটেলে বাস্ক 
করেন। পাশ্চাত্য রমণীর! নিজহস্তে বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে রান্না 

করিতে অক্ষমাঃ এজন্য তাহাদের পতি ও পুক্রদের গুরুতর স্থাস্থ্য- 
হানি ঘটিতেছে এবং সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া! থাকে ।” 

“উত্তম, সুস্বাদু ও পবিত্র রাম্নার উপরে স্বাস্থ্যের উন্নতি 
অনেকটা নির্ভর করে। সুস্বাদু ও পবিত্র খান্ঠ আহার করিলে, 

ইনি 

(9) “5 টিটি রা 06 06 0165616 ৫27 29 026 86235 

27617500610 9০ 211 1179. /0105, 10115 0076 10159768501 05611085 

167119151৫1, 161709118 1016, 5] 250. 10 £677217)%-501৩, 
[01719225006 06136910111 (5০6 19100 7৯ 5) 



১০৮ হিন্দু-ডুবিল। 

পরিপাক-শক্তি উন্নত হয়, স্বাস্থ্য ও চরিত্র উন্নত থাকে। এদেশের 

€ পাশ্চাত্য দেশের ) প্রত্যেক বালিকাকে রান্না রিষয়ে স্থুশিক্গা 
প্রদান করা একান্ত আবশ্যাক। বালিকা বা যুবতীর! নিজহাস্তে রান্না 
করিলে বিলাতের অর্ধেক পারিবারিক অশান্তি ও অজীর্ণ পীড়া 
দুর হইয়া যাইতে পারে” (1০) 

হিন্দু মহিলারা সকলেই শৈশবকাল হইতে নিজ হস্তে রান্না 
করিতেন। হিন্দুরমণী পতি, পরজ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, 
অতিথি, অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র 
স্তাবে রান্না করিয়া পরিতোষ রূপে ভোজন করাইতেন। এতন্তিন্ন 
প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা অতীব ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্রের সহিত 
দেবভোগ রান্না করিতেন,_সেই দেবভোগ আহার করিয়া প্রাচীন 
কালের প্রায় সকলেই উন্নত স্বাস্থ লাভ করিতে সক্ষম হইত। 

॥ ২1 পুষ্টিকর খাছ্ের অভাব ও ভেজাল ব্য আহার । 
পুষ্তিকর খাগ্ভের অভাব বশতঃই যে আমাদের দেশে রোগ, 

(1০) ২/৩11-০901680 01:7176705 2 91655401200 ৪11 71১0 [9 

(3৩91 1৮ 7 10 01010055124500 16 ৪566150090৩ 2 

0862৯ 010৩ 15624) ৪0৫. ৮০7০৮ 

+15%010 8011, 07079 160 0007 রাত 6 198 20109509205 2০৭৩ 
211 00785) 0006 500072131191760 078 17036 1তাতু। 68120181191 

0১ ০013210 46021108070 ৮007 06506 1” 0800) & 1৩101 
2. 2938 ০ ০৫:50 067573067 07 18 ০9901৮47811 009 17038৩- 

1১014 ম01551155 200. 10002 91105 00576চ915 ম) 8155৫ অ০০1৭, 
16 ০০010 আত ৮০৮ 2770075100৫) 700 0073 ৪৭ 111 " রি 
0100০ 7৮৮১ 23-73 ১) . 



হিন্দু-ড্বিল। ১০৯ 

শোক, তাপ, স্বাস্থাহীনতা! ও অকাল মৃত দিন দিনই বৃদ্ধি 

পাইতেছে, এসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। পুষ্টিকর খান্ঠের অভাব 
ও পর্ববত-প্রমাণ ভেজাল খাগ্ভ আহার করিয়া হিন্দুদের জীবনী শক্তি 
ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। কোন পীড়ায় আক্রান্ত 
হইলেই তাহারা অকালে মৃত্ার গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। 

৩। সংযমের অভাঁর ও অমিতাচার। 

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে ব্রহ্মচর্যে আলোচনা করা হই- 

যাছে। ফলতঃ, বর্তমান সময়ে নবীনা রমণীগণ যদি প্রাচীনা 

হিন্দ মহিলাদের ম্যায় সর্ব বিষয়ে সংযমী বা ব্রহ্মচারিণী ব্রত 
অবলম্বন না করেন, তবে হিন্দু জাতির উন্নতির আর কোনই 
তরস! নাই। বর্তমান সময়ে এই ভীষণ স্বাস্থ্হানি ও অকালমৃত্যুর 
মূলে একমাত্র হিন্দু ৪নরনারীগণের সংযমের অভাব বা অতি ভীষণ 

অমিতাচারই সর্ব্ব প্রধান কারণ দেখিতে পাইতেছি। 

81 নাটক নভেল পাঠ। 
বর্তয়ান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের ও এদেশের শিক্ষিতা বিশে- 

বতঃ অল্ল শিক্ষিত!" রমণীগণ অনেকেই বাজারের নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
নাটক নভেল সর্ববদাই পাঠ করিয়া থাকেন। এই নাটক নভেল 

পাঠ করিয়া হিন্দু রমণীগণের গুরুতর মানসিক ও শারীরিক 
অবনতি ঘটিতেছে। এ সম্বন্ধে জগছিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন্ 

এম, ডি মহোদয় আমেরিকার অতি ভীম চিত দল ভাষা বন 

করিয়াছেন -- 



১১০ হিন্দু-ডুবিল। 

“উত্তেজক দ্রব্য আহার ও কসা বন্ত্রাদি ব্যবহারে মনে যেরূপ 

কুচিন্তার উদয় হয়, সেইরূপ আলম্তে বসিয়া থাকিলে ও নাটক 

নভেল পাঠ করিলেও মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। বর্তমান 

সময়ে কৃত্রিম প্রেম, ভালবাসা, হত্যা ইত্যাদি ঘটিত উত্তেজনাপূর্ণ 

নাটক নভেল পঠি করিয়া রমণীগণের দ্ারণ অবনতি ঘটিয়া থাকে 
ও ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ।” 

“আমেরিকার বড় বড় সহরে শত সহস্র যুবক যুবতী হোটেলে 
বাম করে। যুবকগণ বিষয় কার্ষোর অনুরোধে প্রত্যহ প্রাতঃকালে 

হোটেল হইতে বাহির হইয়া যায়। অধিক রাতিতে প্রত্যাবর্তন 

করে। তাহাদের স্ত্রীগণের হোটেলে কিছুই করিবার থাকে না; 
সুতরাং উত্তেজনাপূর্ণ নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠ করিয়া সময় 
কাঁটায় ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করে এবং হোটেলের বিবাহিত 

€ অবিবাহিত: অন্যান্য যুবকের সহিত হাস্ত-পরিহাস করিয়া থাকে । 
ইহার ফলে যুবভীগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি 
ঘটিয়। থাকে অর্থাৎ চরিত্রহীন ও স্বাস্থ্হীন হইয়! পড়ে (৮ (হহ) 

৫1 শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। 
শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে বর্তমান সময়ে হিন্দুরমণীর গুরু- 

তর ্বস্থ্যহানি ঘটিতেছে। প্রাচীন হিন্দু মহিলার শৈশবকাল 

(2) “01০5615 21115000190 8720 0539 10 01795 : 25 & 

[1005109 01.:5%1] 08845 : 19171977698 হোম] 13061-15221775, 

1515, 917705 (7038101৩002 2 009, 01558 96 ০৮০৫ 

41০৬৩-273-7120800 [মেতে ০ 03৩ 99 20 89৮5 (9 



হিন্দু-ডুবিল। ১১১ 

হইতেই গৃহকার্য্ে মনোনিবেশ করিতেন। এই গৃহকার্যের ফলে 
প্রাচীনা হিন্দু রমণীর! যে শারীরিক পরিশ্রম করিতেন, তাহাতেই 
তাহাদের স্বাস্থ্য খুব উন্নত থাকিত। বলা বাহুল্য শৈশব কাল 
হইতে গৃহকার্যগুলি হাতে-কলমে করার ফলে স্থাস্থা খুব 
উন্নত থাকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহ্ধর্ম্ধেেও উন্নতি হইত। 
তাই প্রাচীন। হিন্দু মহিলারা প্রায় সকলেই আদর্শ গৃহিণী 
হইতে সক্ষম! ইইতেন। বর্তমান সময়ে বালিকাগণ শৈশব কাল 

মশা এপি দস জপ ৯৬ স্পা পাপ শপথ 

00991/5, 200 97167) 00610980125 01 5001) 11102001615 28901155 

10) 10111)055--2 ড/01712178 11500205 83809611755 ০2127011365 

00361 00907 2০০ 2005005081৭? 

£]]। ০0৮7 100%/05 200 01005 171107015055 26. 11105207458 ০01 

[02101501006 170, 10) 01010 1৮55) 1155 17 1000615 20৫ 09814- 

175-504355 1095৩ 001 104510295 ওগোঠ 20070069200 তা 

[111 06109505126 26 11017 200 06 ছা1ড5 ০01 07636 1050) 1725105 

9১5016615 1010106 00 005 19010027005 18158 2, 91001 911. 00 9072 

91012128067 1610 ০26 2 ৪02 এ15005 এমা], 0020 000 1550 90192 

00751 001 200 ০2171 21071050৮10 2170 5000 ০০ 080৫ 

98০1১ ৪ 116 2:07 9৩ 17061-7680816 051০1106৫5৫ ০0170570091 

20558] 710 8007 10058-00200515 10020776007 50816) 100 2150 1705 

10010075 00.00১:204 035 90211 5700? 1১056 508] 15 10০2160 10 
1015 212/9050 00097886155 720৫ 06 1700509819 102 501 0000৬ 

110, 10119%9, 1001 211 20866 01959075075 91077212066 00. *০- 

015 00 00” ৪৯ 20 0005 0250 25 ৮০আ॥ 2০ 25 ৮ আম ০০০০, 

1995 407৩ 2506 00 10৪ 10210 9070. 10009085 79107010181), 

০ 115, ৪০০৬], 880 চ৮ 90119--0525 (9৩ :800009083800 

ও? এয ০02৩1 £90511277010 1 ৩ ” (7106 9০15225 ০ 5৪ মৃত 

[১16৩ 2 1017 00217 1৫05 ₹০০), 



১১২ হিন্দু-ডুবিল। 

হইতে একমাত্র লেখাপড়ার দিকে মনঃদংযোগ করে, শারীরিক 

পরিশ্রম বা গৃহকার্ধযগুলি মাত্রই শিক্ষা লাভ করে না, ফলে তাহাদের 
্বাস্থাহানি ঘটিতেছে ও অনেকেই স্থুগৃহিণী হইতে না পারায়, 

ছিন্দু সমাজের চারিদিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অভাব, অনটন দৃষট 
হইয়া থাকে। 

বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিত বড় বড় পণ্ডতগণও 

এক বাক্যে বলিতেছেন যে, বালিকাদের গৃহকর্ম্ই স্থাস্থ্যক্নোতির 
সর্ববশ্রেষ্ঠ উপায়। (2) 

(৬) পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী । 

বর্তমান দ্তরী-শিক্ষা প্রণালীর ফলে হিন্দু বালিকাদের 
গুরুতর স্বাস্থাহানি ও সামাজিক অবনতি দৃষ্ট হইতেছে । প্রথমতঃ 
বর্ধমান ধর্মানাতিহীন! শিক্ষা প্রণালীর ফলে হিন্দু রমণীর উন্নত 

ধর্ম-বিশ্বাস অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং জাতীয় রীতিশীতির 

' প্রতি গভীর অশ্রদ্ধ। জম্মিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যে স্কুল কলেজের 

শিক্ষা প্রণালীতে যুবকদের গুরুতর সবাস্থাহানি ও মানসিক 
পপ কাই সপ ০ শন পনি ৯৯ জিত ৯ পি ৮ প ৬ পপি পক? শপ সন পক পাপ পপি 

(2) ০0৫ নিন 10 টি 9506 10817 

10 সাও 00900091005 15099618013 £০০০. 
(১01০7) 

100 009583585 8297০976 08802016 06506 02561 00 0৩ 

190 2130 (0 006: 59086190108 9150 5175 আ1]) 10৩25 53000710306 10০ 
&১১$: 175005985 0১৩ ৩74 ওঃ 80 ” (5০৩ ঠ৫9ত (0৪ 
116১১) 210,) 



হিন্দু-ডুবিল। | ১১৩ 

অবনতি হইতেছে বলিয়৷ সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন, 

ঠিক সেই প্রণালীর অনুযায়ী শিক্ষা বালিকাদিগকে কেন 
দেওয়া হইতেছে, তাহ| আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তৃতীয়তঃ 

বর্তমান স্কুল ও কলেজের সময়, স্কুলগূহ, স্কুলের কুঠরী, পাঠযগ্রন্থ, 
শিক্ষণীয় বিষয় কোনটিই হিন্দু রমণীর উপযোগী ও শিক্ষণীয় 

নহে। এই গ্রীত্বপ্রধান দেশে দুপুর বেলা, অঙ্গ-পরিসর কুঠরীতে 

বহু বালিকার একত্র অবস্থান, অসংখ্য পাঠ্যগ্রস্থ পাঠ ইত্যাদি 
নানা কারণেই বালিকাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। 
চতুর্থতঃ, রমণীগণের মাতৃত্ব-বিকাশ তীহাদের সর্বেবাচ্চ অধিকার-_ 
বর্তশান শিক্ষা-প্রণালীর ফলে রমণীগণ মাতৃত্ব হইতে ক্রমেই দূরে 
সরিয়া৷ পড়িতেছেন, ইহার ফলে শিশুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি 

ঘটিতেছে। পঞ্চমতঃ বর্তমান কালের রমণীদের গৃহধর্দ্ম ও রান 
বিষয়ে প্রাচীন! হিন্দু রমণীদের হ্যায় অভিজ্ঞতা বা কাধ্যপটুত৷ নাই 
ইহার ফলেও বর্তমান সময়ের নরনারী এবং ৰালকবালিকাগণের 
গুরুতর স্বাস্থযহানি দৃ্ট হয়। এইরূপ বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর 
ফলে কত দিক্ দিয়া যে হিন্দুসমাজের মহা অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, 
তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য । 

বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী মবন্ধে জগতের ও টি 
চারিজন বিগত পতিতগণের অভিমত সংক্ষেপে নিছে নি 

করা হুইল। | 

আখ মহাপ্রীজ্ঞ পপ্তিত মহত | ধর্বাই স্পেনসার 
মহোদয় তীহার “শিক্ষা” পুস্তকে  লিখিয়াছেন_-" বর্তমান স্ত্রী 



১১৪ হিন্দু-ডুবিল। 

শিক্ষা-প্রণালীর ফলে বালিকাদের দুর্ববলতা, স্ফুপ্তির অভাব ও 
সাধারণ অস্থস্থ্য দৃষ্ট হইতেছে । কেবল তাহাই নহে, দুই বসর 
বিষ্যালয়ে থাকিলে, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর পেষণ-বন্ত্ে গড়িয়। 
শতকরা ৯৯ জন যুবতী কুজ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে 
শিক্ষিতা রমণীগণের মাতৃত্ব-ন্ত্রগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হইয়া 

যাইতেছে 1” (23) 
ূ্বববন্গের সর্বব্রেষ্ঠ লেখক ৬ কালীপ্রসঙ্গ ঘোষ রায় বাহাছুর 

মহাশয়ের শেষ মন্তব্য-_ 

“বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষে এদেশের স্ত্রী-শিক্ষ] অিকাংশ 
স্থলেই একটা পৌঁধাকী আসবাব বা সভাতার উপসর্গ-বিশেষে 
পরিণত হইয়া পড়িতেছে। এরূপ পোবাকী শিক্ষার কৃত্রিম 
আলো অপেক্ষা অশিক্ষার অন্ধকারে থাকা সহ্রপুণে শ্রেয়ঃ। 
বস্তুতঃ আজকালকার শিক্ষা-_শিক্ষা নহে, অশিক্ষাও নহে, 

ঘোরতর কুশিক্ষা ।” (বান্ধব, ১৩১২, জৈষ্ঠ ও আবাঢ়) 
অশেষ তক্তিভীজন, বিষ শীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, 

তন্বনিধি মহাশয় তাহার “আরা রমীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা”  পুককে 
লিখিয়াছেন £₹--. 

"পুরুষের ( যেন পরিবার প্রতিপালনের দায়ে পড়ি এইরূপ 

 শিক্ষাপ্রপালীর পেষণ বস দিম্িউ হইতে স্বীকার করে। কিন্ত 

() 12 চি ৭৩, নিজ 04-955৫ ১০০ 4০ | ৪০ 

280 ঠা 1 ১ 4৭1৭ 79928% এ 
2 1595 4৬০৪০ ্  হি 942০০] 
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মেয়েদের এই ব্যবস্থা স্বীকার করিবার কারণ মাত্র আত্মাভিমান- 
পরিতৃপ্তি। এই শস্তশ্বামলা বঙ্গদেশে, আতিথেয়তা-নিপুণ ভারত- 
বর্মে, যেখানে ভিক্ষ। করিয়া জীবন ধারণের ভাবনা থাকে না এবং 

যেখানে কোন গৃহস্থ ব্ক্তিই আত্মীয় ভ্্রীলৌকদিগকে পালন 
করিতে কখনই কাতর হয় না, সেখানে স্ট্রীলোকের বিশ্ববিষ্তা- 

লয়ের পেষণ-স্ত্ে নিষ্পি্ হইতে স্বীকার করা কেবল বাতুলত। 
নহে, তাহা পাপ এবং এই পাঁপের কল তাহাদিগের সন্তানেরাও 

উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিয়া থাকে |” 
স্ববিখাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহীরী গুপ্ত এম, এ মহোদয় 

লিখিয়াছেন £- | | 

“যে শিক্ষা দ্বারা বালক ও যুবকবৃন্দের মস্তি্ষ নির্যাতিত 
হইতেছে, শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, মন বিকল হইতেছে 
এবং তাহাদিগকে জড় পনার্থবৎ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ষে আমা- 
দের রমলীগণের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী, তাহা কি কেহ 

উর করিতে পারেন ?” মর 
( ভারতবর্, জৈষ্ঠ, ১৩২২) 

ফলতঃ বর্তমান শ্্রীশিক্ষ-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না 
হইলে, হিন্দু বাঁলিকাদিগকে যৌলআনা জাতীয় বা হিন্দুভাবে শিক্ষা 
দিতে না পারিলে__হিন্দু সমাজের কখনও উন্নতি হইবে না এবং 

এই ধ্বংসের হাত হইতে হিন্দু সমাজকে কেহ রক্ষা করিতেও সমর্থ 

হইবেন না । পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষ পারদরণিনী, বিছুষী প্রযুক্ত 
সত্যবালা দেবী “শিখ রিভিউ” পত্রিকায় লিখিয়াছেন-_“পুরুষ ও 
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দ্রীজাতিকে একই প্রকার শিক্ষা! প্রদান করিয়া ইউরোপ এক 
প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন” (74) | 

বিখ্যাতনামা পাশ্চাত্য পঞ্ডিত ডোবিশ মহোদয় বলিয়াছেন £-_ 

“হিন্দুদের জ্্ী-শিক্ষা। প্রণালী পাশ্চাত্য জাতিদের অপেক্ষা 

অনেক উন্নত। হিন্দু মহিলার! লেখাপড়া শিখিতেন না সত্য, কিন্ত 
তাহাদিগকে যে ন্ত্প্রণালীতে শিক্ষ। দেওয়া হইত, তাহার ফলেই 

হিন্দু বালিকারা কর্তব্যপরায়ণা, ভ্ত্রীগণ খুব বিশ্বাসী, মীতারা কোমল- 
স্বভাব! এবং গৃহিণীগণ বুদ্ধিমতী ও গুহকার্্যে সদক্ষা হইতেন।” (চৎ) 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভূত পুর্ব তাইস্-চেন্সলার স্থুবিজ্ঞ 
শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ সর্ববাধিকারী মহাশয় “হেগ্ন সভাতে “যে বক্তৃতা 
দয়াছিলেন, তাহ। হইতে দুই একটি কথা নিন্ধে উল্লেখ করা হইল। 

“যে শিক্ষায় ইউরোপের সাধারণ রমণী অনুপ্রাণিত, তাহাতে নীতি 

শিক্ষার সাহাধ হইবে না। পাশ্চাত্য দেশে যে ভাবে বিলাস, স্থার্থ- 

পরত এবং আনুষঙ্গিক পাপের প্রসার হইতেছে, মনাজের স্তরে 

স্তরে তাহ। বিধিতে আনন্ত হইয়াছে, শীপ্র ইহার প্রতিকার না হইলে, 

পাশ্চাত্য দেশের কেহ. সমাজ রক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন 

(4) 4০[5019 1095. ০0170216642 2০ রন 10) £15176, 

07 62205 (10008 54:002100] 00 তো 2170 016, 

(৭) 411 ৩04০801072 200 এজ) 5 11700. 9151795 9 

৪১০৮6 0১০ [৩৫০0 0,০5৫ ঙ 15705158 01 .8107250 1106 
নু ৪4৪ 67221৩5 8৬ ৫০৪০ 0911215105 20]. আ253৪ 1600৩ 

| 10176 2123 জাজ 18995৩-1ঘ5 $ 18800. 25 &৮5 16501 ণ টে 

. টি 9956080982 . (8৮৮০ রি &. [045199) ০:95 
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না। যে সমাজে রমণী জননীর দায়িত্ব লইতে অস্বীকৃত, নিজ 

'বিলাস-বিভ্রম লইয়া ব্যস্ত, পুত্র কন্যার লালন পালনের ভার, স্বামীর 

সেবার ভার, বেতন ভোগী ভৃত্যের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত, সে শ্রেণীর 
রমণীর নিকট নীতিশিক্ষার সাহায্য প্রত্যাশা কর! বৃথা 1 

“আর আমি যে দেশের অধিবাসী, সেখানকার ( ভারতের) 
রমণীর অবস্থ। সম্বন্ধে আপনার! অনেক অপরূপ কুগস! শুনিয়াছেন। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানকার ( ভারতের ) রমণীর অধিকার পুরুষের 

বন্ধ উদ্ধে। ভারতের রমণীর আদর্শ অতি পবিত্র, রমণী আমাদের 
সহধন্মিণী। তীহারা (ভারতের রমণীরা) সতী, সাধবী, পবিত্র, গৃহ- 
কর্মে স্বনিপুণা । আঁপনাদের এই সবেশা, স্থুকেশা, সোহাগিনী, 

বিলাসিনী ক্রীড়া-পুত্তলিকার পরিবর্তে ভারতের সহধর্ট্িণীর আদর্শ 

ইউরোপীয় সমাজে উপস্থিত করিতে ন| পারিলে, ইউরোপীয় সমাজের 
ভত্রস্থতা নাই” 

৭। পাশ্চাতা পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার। 
__. পাশ্চাত্য দেশের পৌধাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহারে হিন্দু- 

নরনারী ও বালক বালিকাগণের গুরুতর স্া্থ্ানি দৃষট হইতেছে। 

৮1 উপদংশ পীড়া ও ম্যালেরিয়া । 
এবিষয়ে এই গর্থে বল হইরাছে। ৯ 

৯ বড় বড় সহরে বাস। 

আজ কাল অনেকেই বড় বড় সহরে ্রীপুতরাদি নিয়া বাস 

করেন। অধিকাংশ হিন্দুসন্তানের আয় অতি. সামান্য ; সুতরাং. 
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বাধ্য হইয়া! বিশ্তুদ্ধ বায়ু ও আলোকহীন অন্ধকার কুঠরী বা প্রকোন্টে 
বাস করিয়া থাকেন। শিশুদিগকে কৃত্রিম ও দূষিত গো-ছুদ্ধ পান 
করাইয়া! থাকেন ব! ডাক্তারি কৃত্রিম ফুড. অথবা. বিলাতী দুধ ব্যবহার 
করেন। বাজারের পর্ববত প্রমাণ ভেজাল খাগ্চপ্রব্য এবং দূষিত 

মিঠাই আহার করিয়া থাকেন। কোন কোন যুবক নান! প্রলোভনে 
পড়িয়া! চরিত্রহীন হইয়া পড়ে এবং নান! জঘন্য পীড়ায় ( উপদংশ 
প্রভৃতি ) আক্রান্ত হয় ৷ এভিন্ন নাটক নভেল পাঠ, নাটক দর্শন, 

রাত্রি জাগরণ এবং ভীষণ অমিতাঁচার ইত্যাদি নানা কারণে এদেশের 
জনক-জননীগণের গুরুতর ্াস্থ্যহানি ঘটিতেছে। বঙ্গের সর্বত্রই 

সহর বন্দরে শিগুর মৃত্যুর হার অতীব ভীষণ। বিশুদ্ধ মাতৃ-ুষ্চ 
ও গো-ছগ্ধের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। 

বর্তমান সময়ে হিন্দু নরনারীর পল্লীতে যাইয়। বাস কর 
একান্ত অবন্যক। তীহার! নিঃস্বার্থ ভাবে একটু ষত্ত চেষ্টা করিলেই 
পল্লীর স্বাস্থ্য উন্নত হইতে পারে। এ ভিন্ন পুরাতন পুকুরগুলির সংস্কার 

ও “খামার” গুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গো-পালন এবং নবীন রদীগণ 
প্রাচীনা. হিন্দু মহিলাদের যায ব্রহষচারিণী-ত্রত অবলম্বন করিলেই 

| এদেশের জননীগণের স্বাস্থ্য উন হইবে ও শিশুদের না হার হ্রাদ 
নানার । রী 

| নীগণের বিশেষ বিশেষ 
রা কারণ 1. 
হী র্ উপরে 
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সামাজিক কারপগ্ডুলি উল্লেখ করা হইল কি আশ্চর্যের বিষয়, 

প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা ্টাহাদের নবীন! বধু ও কন্ঠাদিগকে সর্বদা 
যে থে বিষয়ে সাবধান করিয়! থাকেন, যে যে কাধ্য করিতে নিষেধ 

করেন, বর্তমান সময়ে রমণীগণের বিশেষ বিশেষ গীড়ার সামাজিক 
কারণগুলিও ঠিক তাহাই দেখিতে পাইতেছি। বথা £₹__ 

১। হিষ্রিরিয়া-_কারণ-_প্রেমনৈরাশ্ব, নাটক নভেল পাঠ, 
বিলাসিতা, কোন বিষয়কার্যে মনোনিবেশ না বরা, সথখাভিলাব, | 

মানসিক উদ্বেগ, ভয়, ত্রাস, রাত্রি-জাগরণ, ইত্যাদি । (6) 

২ গর্ভপাত__কারণ-_অধিক রাস্তা হাটা, ঘোড়ায় চড়া, 
অথবা অসমান রাস্তা, দিয়া গাড়ীতে বা মোটর গাড়ীতে ঘাওয়া, 

অধিক দূরদেশে রেল ভ্রমণ, মানসিক উত্তেজনা, অধিক রাত্রি জাগ- 
রণ, আলম্যে বসিয়া থাকা, অতিরিক্ত সহবাস, পতন, ভয়, ত্রাস, 

মানসিক উদ্বেগ, সিঁড়ি দিয়া উঠানামা, ভারী বন্ত উঠান, কোষ্বন্ধ, 
নৃত্য, গীত, ৰাস্ত শ্রবণ, কসা বন্ত্রাদি বাবহার ইত্যাদি। : 
_৩। অকালে খু প্রকাশ--কারণ--গরম জলে সান, উত্তে- 
জক দ্রব্য আহার ও পান, নৃতা, গীত, নাটক নভেল-পাঠ, সর্বদা 
আলম্তে বসিয়া থাকা, সহরে বাস, খানি বিলাসিতা 

ইত্যাদি। (7) 
6) 40015900077150 1০৭৩ 9০৮৩- 1283778. 1051305 ০৩ 

9 জি 061178515 6770301595 :17181)0 0998 ০ 9199 48০০১), (9০০ | 

ক এত 2৮ [. ন, 8৭০৭ 4. 10) ৮, 9), 77 

(2). পা0 ৮500৬ পাপা 1994. 55 সর 15:0126, 
890৫61-7525, 500 28801331098 10 ০ম :86% (5851)80) 



যিনা বিুবিল। , 

৪। খধডুরোধ--কারণ-_সর্বধদা আলম্তে বসিয়! থাকা, মান- 
সিক উদ্বেগ, হঠাশ ভয়, ত্রাস, মানসিক চিন্তা, অতিরিক্ত বরফ 

খাওয়া, অতিরিক্ত সহবাস, ক্রোধ, শোঁক, কস! জুত। ব্যবহার ঝা 

(কোমরবন্ধ ইত্যাদি কসা বস্ত্াদি ব্যবহার ইত্যাদি । (78) 
৫1 অনিয়মিত খডৃ--কারণ-_সর্ধধদা বসিয়া থাকা, নাটক 
নভেল পাঠ, কোনরূপ কার্যের অভাব, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি। 

৬। অতিরিক্ত রক্তআ্রাব__কারণ--মানসিক উদ্বেগ, চিন্তা, 

সর্বদা আলস্তে বসিয়া থাক! । 

৭1 বেদনাসংযুক্ত ধতু_কারপ-_ কোষ্ঠবনধ হিষ্টিরিয়া, 
কোৌমরবন্ধ বা ফ্ে ইত্যাদি পৌষাঁক পরিচ্ছদ বাবহার। 

৮। শ্বেত"প্রদর--কারণ- সর্ববদ| জোলাপের ওষধ সেবন, 

বিলাসিতা, বড় বড় সহরে বাস ইত্যাদি। 
৯। রক্তহীনতা--কারণ--সর্ববদা অধ্যয়ন, আলম্যে বসিয়া 

থাকা, মানসিক চিন্ত| বা বিষাদ, অস্বাভাবিক প্রেম, ৪ উদ্বেগ, 

ভয়, ত্রাস ইত্যাদি। 

১০। জরায়ুর অধঃপতন-__কারণ-- বহুসস্তান প্রসব, 

অতিরিক্ত সহবাস, নৃতা, লক্প্রদান ইত্যাদি? 
১১। বনধান্ব_কারণ-_মানসিক চিন্তা, ৪৮ বয়সে বিবাহ, 

বিলাসিতা ইতাদি। .. ্ 
১২ ক্া_কারণ-সী্ণ বক্ষস্থল, অপর ও ধুর 

8 এগ | 1০65. হায় 950800৮--2ুলে তা? না খে 

আতঞানাগ। £১:-0154 38008) 80৮. 1৪০৩ 1)10698% 38)5 7. 



হিন্দু-ুবিল। | ১২১ 

এবং ভেজাল খাচ্চন্রব্য আহার, স্কুলগৃহে বহুসংখ্যক ছাত্র বা ছাত্রীর 
একত্র অবস্থান, সঙ্কীণ স্থানে বাস, অন্ধকার ও বায়ুশূন্য স্থানে অব- 
স্থান, রাত্রি জাগরণ, অত্যধিক অধ্যয়ন, কস! পোষাক পরিচ্ছদ 

ইত্যাদি ব্যবহার, বড় বড় সহরে বাস ইত্যাদি । (29) 
বর্তমান সময়ে এদেশে বঙ্ষনা পীড়। ভীষণ-ভাবে বৃদ্ধি পাই- 

তেছে, অসংখ্য-__অগণিত যুবক-যুবতী এই ভীষণ পীড়ার আক্রমণে 
অকালে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে 
উপরি উক্ত বিশেষ বিশ্ষে পীড়া এবং ষঙ্ষমা পীড়া প্রায় দৃষ্ট হইত 
না। এতস্তিন্ন সাধারণ পীড়া-_যথা ওলাউঠা, জবর, বসন্ত ইত্যাদি 
পীড়াও প্রাচীনাঁদের মধো অতি অল্পই দৃষ্ট হইত । 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শান্ত্ে অসাধারণ পণ্ডিত, জগিখ্যাত ডাক্তার 

ত্ীযুক্ত চৌরী মুখু মহোদয় ( ইনি বিলাতের একজন যক্ষা গীড়ার 
শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ) যক্সমা গীড়ার উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকারের 
উপায় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এদেশের প্রত্যেক হিন্দু- 
সন্তানের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা একান্ত আবশ্যক । 

প্রবাসী (১৩২৭, ভাদ্র) উক্ত মহাত্বার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ__ 

"তীর মুখে ভারতীয় লোকদের শক্তি ও সাধনার উপর. তার 
বিশ্বাসের বথা শুনিয়া আশ্চর্য হইতে. হয়। তিনি বলেন-__ 

শা সজাগ ০০০ 

(99) এব০আ 27৫ ০০৮ 5 ০৪ 8180. 90870 49. 0৫ 
10008 ০1959. 70007 00771270073520 1 118 ০120015 91120191168? 4193779- 

€191 12191500650 52078 7) (০০1) নম 8০০৮ ৩ 
[0০ 07095355181150ঘ16ত £9 5 ১1010 ৮ (১389), | 



১২২: _. হিন্দুভুবিল। 

“ভারতীয়েরা যদি তাঁদের জাতীয় রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া চলে, 
তারা দি তাদের জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, কলা ও বিজ্ঞানের অনু- 
শীলন করে এবং পশ্চিমের অনুসরণ না করে এবং ভারতীয় আদর্শে 
ও প্রণালীতে যদি ভারতের ভরিষাৎ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা 
হইলে প্রাচীন যুগের মত তারা আবার জগতের শীর্ষ স্থানে উঠিতে 
পারে। যদি ভারতবর্ষ জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, ভাহা 
হইলে কেবল আতিক অবনতিতে ডুবিবে মা, তাহাদের শারীরিক 
অবনভিও যথেষ্ট হইবে। দিনরাত্রি. কলকারখানার কোলাহল 
ও ধোঁয়া, বিপর্যস্ত মন, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উত্তেজনাময় অবসন্ন 

শিরা সমূহ, এবং ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হইতে বঞ্চিত গৃহে বাস 
এই সমস্ত যদি পশ্চিমের মত ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়, 
তাহা হইলে ভারতবর্ষে ক্ষমা ও অন্যান্ত রোগ বাঁড়িয়াই চলিবে 
ইট্টরোপে অসংখ্য কল কারখানার রি মুন দৃতন রোগের 

আবির্ভাব হইতেছে ।” 

“ইয়োরোপের ও আমেরিকার রী বি লোকেরা এখন 
বুঝিতে পারিয়াছেন, সেখানকার লোকদের বাঁচিতে হইলে বব 

বাণিজ্যের রীতিনীতিও বদলাইতে হইবে; এমন কি পাশ্চাত্যের 
সভ্যভাকেও নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে পশ্চিম যে 
০০০ এপি উদ্ভত 
সা যে বিষাক্ত অথচ ঠাকচিকাম পোষাকের স্পর্শ শরীর 

| করিতে আজ লালারিত; রজব তার সেই চিরদিনের ব্যাপক, 



হিন্দু-ডুবিল। ১২৩ 

শান্তিময় ও ধ্যানময় জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুক। যে ভারতীয়েরা 
বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়াও এবং কলকার- 

খানার দাস না হুইয়াও জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ অনায়াসে 
তৈরী করিতে প|রিয়াছিল এবং এখনও পারে, তারা কি আজ 
তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাম্প ও বিদ্যুতের আমদানী 
করিবে এবং তাদের অতীত ও পশ্চিমের নুত্তন অভিজ্ঞতা একে- 
বারে ভুলিয়া যাইয়া জনতাবভ্ল অস্বাস্থ্যকর সহরসমূহ কল কাঁর- 
খানায় পূর্ণ করিবে, না প্রকৃতির অরণ্যানীর শনির উপর আদর্শ 
ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষিত করিবে ?” 

 ধ্বংসোম্মুখ মাতৃজাতি |. | 
বঙ্গের সর্ধবত্রই মাতৃজাতির সংখ্যা হাস পাইভেছে। প্রেসি 

ডেন্দি বিভাগে ভ্ত্রীজাতির সংখ্যা কমিয়াছে। বর্ধমান বিভাগের 
দশাও শোচনীয় । রাজসাহী বিভাগের দশা অতীব ভয়াবহ, তাহা 

ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। বিগত দশ বসরে রাজসাহী বিভাগে 

স্্রজাতি কমিয়াছে ৯ লক্ষ সাত হাজার | এইরূপ ভীষণ ভাবে 

ধ্বংস কার্ধ্য বলিলে ৫ বহসর পরে রাজসাহী এবং এক শতাব্দী 
পরে বর্ধমান প্রভৃতি বিভাগ স্ত্রীশৃন্ঠ হইয়া যাইবে। বঙ্গে মাতৃ 
জাতির সংখ্যা দিন দিন ভীষণভাবে হাঁস পাইতেছে কেন? বঙ্গের 
নরনারীগ্ণের মধ্যে অতি ভীষণ অমিতাচার প্রবেশ করিয়াছে। 
বর্তমান জপনীগণের ঘন ঘন সন্তান প্রসব, অকালে গর্ভনাশ এবং 

 অপুষ্ঠিকর ও ভেজাল খাস্ত আহার প্রভৃতি নান! কারণে, খই 
ভীষণ অকাল হু ও স্বাস্থ্যহীনত! দিন দিন দ্ধ পাঁইতেছে। । 



১২৪ হিন্দু-ডুবিল। 

আর একটি কথা, আমরা বঙ্গের শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানগণকে 

চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি । আমাদের জননী, 
পিতামহী, মাতামহী প্রভৃতি আর্ধ্য মহিলাগণ প্রীয় সকলেই শ্ুস্থা, 

রোগহীনা ও দীর্ঘজীবিনী ছিলেন এবং এখনও বর্তমান আছেন, 

আর হঠাশড আমাদের কন্তা। ও ভগিনীগণের এইরূপ অতি ভীষণ 
বাস্থ্হীনতা ও অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন? আপনারা বালা 
বিবাহের (বালিকা বিবাহের ) উপরে সমস্ত দোষ চাপাইয় নিশ্চিন্ত 

মনে বসিয়া আছেন। বালিকাবিবাহ এ দেশে চিরকালই ছিল, 
তখন ত অকালে (১৬ বৎসরের পূর্বে) কোন মহিল! জননী 

হইতেন না, তখন এত ঘন ঘন কাহারও সন্তান হইত না, তখন 

সকলেই সুম্থা ও সবলা ছিলেন। মোট কথা বর্তমীন সময়ে 
্রক্ষচর্য্যের অভাব ও দারিদ্র্যই আমাদের জাতীয় অবনতির মূল 
কারণ দেখিডে পাইতেছি । 

৫1 সন্তান-পালনে অবহেলা | 

স্্টিরক্ষা ভগবানের অভিপ্রেত এবং সৃষ্টি বা বংশ রক্ষার ভার 
ভগবান্ অনেকটা মানবের হস্তে প্রাদনি করিয়াছেন। অতএব 

সন্তানের লালন-পালন মানবের সর্বব-প্রধান কর্তব্য কার্য বা ধর্ম । 

রমণীগণের মাতৃত্ব-বিকাশই সর্বোচ্চ অধিকার । হিন্দু জননীগণ 
দে অনাদিকাল হইতে বর্তমান সভ্যতার অনুসরণের পূর্ব পর্যন্ত 
এই মহত, 2 কর্তা কার্যে দূর্িলাও টি 
(অবহেলা করেন নাই 1. | 



হিন্দু-ডুবিল। এ ১২৫ 

পাশ্চাত্য দেশের বহু জননী ইচ্ছা পুর্ববক বা নিজের সৌন্দর্য 
রক্ষার জন্য অথবা বিলাসিভার উদ্দেশ্টে স্বয়ং সন্তান পালন করেন 
না,বা করিতে পারেন না। কি গভীর পরিতাপের বিষয়,__ 
পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন জননী গর্ভস্থ সন্তানকে যত্তের অভাবে 
ঝ যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা অথবা! ওষধ সেবন করাইয়। হত্য! করিয়া থাকে। 

এই দেখুন, পাশ্চাত্য দেশের সমাজ-হিতৈধী মহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
এজন্য কি গভীর বেদনা ও দুঃখ অনুভব করিতেছেন । 

জগদিখ্যাতি ডাক্তার চাভামী এম-ডি 

মহোদয় লিখিয়াছেন £-- 
“প্রাণ-প্রতিম সন্ভানকে নিজের সত্য দুগ্ধ-দ্বারা পোষণ বরা 

মাতার সর্বেবাচ্চ অধিকার | যে জননীর স্বাস্থ্য অক্ষু আছে, সে 

জননী যদি নিজের বক্ষঃ স্থলের সৌন্দর্য রক্ষার জন্ত অথবা আমোদ 
প্রমোদে রত থাকিয়! সন্তানের লালন-পাঁলনের ভার অন্যের উপর 
অপণ করে, সে রমণী সন্ত্রান্ত ও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণা হইতে 

পারে না। সে মাতার পবিত্র আসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা । এমন 

কি পশুরা পর্য্যন্ত এ শ্রেণীর রমণীগণকে দ্বার চক্ষে দেখিয়া 
থাকে 1” (5) 

(হ) পৃ 07501 06 £০5. [01571525501 1086920115০ 

15৩71508122 0 1.0আ 10০00, 4. 135211:0 01101 1180, 

[0 79 82155. 06 008. 00000. 010 01855) 0], 1১5০9059. 01100. 

73605862011) ৫80105৫::8199067101 চিত ৯4৩১. 089885. সঞ্জ 

10119012600 26. 925. রে হঠাত 191. 5 10078005775, 29 817 
%/০1177 ০100৩ 901) 01206 ০৪. 20980-735 20 £০০৫ 64:45904. 



১২৬ হিন্দু-ডুবিল। 

বিখ্যাতনামা ডাক্তার বুল এম-ডি যহোঁদয় লিখিয়াঁছেন £__ 

“অতি ভীষণ হিংজ্র জন্তরাও তাহাদের সন্তানের প্রতি স্রেহ- 

মমতা দেখাইয়। থাকে এবং সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 

কোথাও বায় না। তাহারা সন্তানের লালন পালনে বিন্দুমাত্রও 

অবহেলা করে না। পরন্তু তাহাদিগকে নিজের স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা 

পালন করে। যে সকল রমণী এই হিংজ্র জন্তু অপেক্ষা বিচারে 
ও বুদ্ধিতে উন্নত, তাহাদের কৌন মতেই স্নেহ মমতা হিংস্র জন্ত 
অপেক্ষাও হীন হওয়া উচিত নহে ।৮ (2) 

উক্ত ডাক্তার চাভালী মহোদয় তাহার “ন্ত্রীর প্রতি 
উপদেশ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন ৫ 

“নিজের সন্তান প্রতিপালন না করা মাতার পক্ষে বড়ই অস্বা- 
ভাবিক ও. নির্দিয়তাঁর কাধ্য। এমন কি হিংশ্র জীব জন্তরাও 
তাহাদের নিজ নিজ সন্তানকে যতর সহিত পালন করে। জল- 
জন্কুরাও আপন সন্তানকে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু কি 

109৩ চা উমা ০0৫20007 আোিও গিসিমঘত 08) 10621” সি /50৬106 

10 ৪ 11017 0 101 089%858০ ৫593) 
(২) এঞমা218, 2৪ 00৩ ০1 116 1051 1280010050051501017 

580 86690002001 ৩7 ০৬৫৫7 ঃ ১ 09 30 বযডতে 0 16810 

1000৪ 104 0৩2, 22৮ 010 805৫ 201) 0৮61 1 তঃ11]) 

৮৩ (46768 €৪7০-ম0াহা ব্০? প্র 7০5:86৫, 0 1659500) 85 511 

28338110085 3058. 3806. আজি & 1040 চ৩10৬ 146 01 
149 পোল (9 06588821 সাতশ: নাঃ এ ঠ 

1০ 8০1 11. 15 5) রি ূ | 



হন্ুুবিল। ১২৭ 

আশ্চর্য ও লজ্জার বিষয়, মরুভূমির উট্ পাখীরা যেমন নিজের 
সন্তানকে ফেলিয়৷ নিজের প্রাণ বাঁচায়, আমাদের পাশ্চাত্য দেশের 
জননীগণও সেইরূপ নিজের সন্তানকে ফেলিয়া, নানারূপ আমোদ" 
প্রমোদে রত থাকিয়া, নিজের সন্তানকে পালন করে না ও সম্পূর্ণ 
অবঙ্গা প্রকাশ করে।” (3) 

“মাতৃ-ছুগ্ধই সন্তানের স্বান্থোর সম্পূর্ণ উপযোগী । এ জগতে 
এমন কোন খাস্ভ নাই, যাহা মাতৃ-ছুগ্ধের সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে। মাতৃ-ছুগ্ধ পাঁন করিলে শিশুর মাংসপেশী, অস্থি ও শরীরের 

প্রতোক অঙ্গ প্রতাজ নিয়মিতর্ূপে বদ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়; শিশুর 
গঠন সুন্দর হয়; সে ্স্থ থাকে; দার্ঘ জীবন লভি করে এবং | 
শিশুর দাত অতি সহজে উঠিয়া থাকে! এভিন্ন হঠাৎ কোন 
পীড়ীয় শিশুকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না” (1) 

“মাতা স্বয়ং সন্তানের লালন পালন করিলে বা! তাহার স্তথাদুধ 
সন্তানকে প্রদ্ধান করিলে, কেবল সন্তানের স্বাস্থ্যই উন্নত | থাকে, 

তাহা নহে; মাতার স্বাস্থ্য আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়া থাকে 
এবং মাতা অনেক রোগা পীড়ার হাত হইতে রক্ষা পায়।* (5) 

101 9 1700195 ডি 0 08710 ) 6৬০7, 07৩. মাম ১2৪55 112. নক : 

1008 2১০8৫ 050 155। 59011600761 96108 ১ এও), 108 5৪ 

[1.08368 এথচ 0৫ 0 00555 7. ত্য £1% 50৫ 9 ৩1 গাহ্হ 

0৮৮) 016.05008ত৫ 91 পাটা ০০215. 15 :19৩00176. থা নিও 0 | 

09102051 মঠ 25 স/113075655) [0288008 | 

(4). 966 10 [01525561 ৪ 190%1৫9 60. ৬ ফাক হও 28,. 

চি পবঞজোত । 15 ৮৩০৩০ 0 08৩. ২০৩ সি 



১২৮. | হনদু'ভুবিল | 

বিখ্যাত ভডাক্তার প্লেফেয়ার মহোদয় লিখিয়াছেন £ 2 

“নানা কারণে আজকাল সন্তানকে বোতল দ্বার! দুগ্ধ পান 

“করাইবার প্রথা অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে দৃষট হয়। যদিও 
বোতল দ্বারা লালিত পালিত শিশু বেশ সুস্থ থাকে দেখা যায়, কিন্তু 

বয়োবৃদ্ধি হইলে সে সকল শিশু স্তন দুগ্ধ দ্বারা লালিত পালিত 
সন্তানের ন্যায় হ্টপুঘট, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয় না।” (). 

নপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রন গুড়হার্ট, এম-ডি, মহোদয় 

লিখিয়াছেন £-- | 
“পাশ্চাত্য সভ্যতায় নানা কারণে, পাশ্চাত্য দেশের অনেক 

রমণী সন্তানের লালন পালন, করিতে পারে না বা ইচ্ছাপূর্ব্ক 

রে না।” (7) রা 

082 আমা 8780 (5 2 £6৪0 07050085৩01 তি আঃ (90 09 

01৫80৮? (990 ৫100 ১, 23). | 

০000110600৩ আই)01৩ 9519৫ 03027512916 00580775555 £1680% 

| 10. 369৩৩ 00 [71902065008 00000 1092110 (9০6 ১ 8. ০: 

0714150, 9 [0০ 8811) 0. 1050, 24). | 

(6) “ওত বটেজত 09555 0061545 এ 17801595178 (লেএআাও 0 

2৩৪০ ০0006650108) » কক ৩ 1০72 920001108506 35 1600150 

3 [2০৮৩ 28০: 1090070৩581 5৪,1১2 220 10112205080801006, 
এ 1015 9৪ 0৮৪৫70০1646 9:11400 ৫০. 11, ৪: পাত 15. 

৪০০৫ [৫890 (0 6৩6৭5 ০ 09৩ :713767. ৪6 3801 50 801০7 10 

জিতে 1115 &$ 09৩১ গাসে/10 105০. ১০ 1:23 0১৩%.1১66) ৮০ ৮ 

৪ পর, 9558৮ (5০০ 107 চাও $ চা ৮3০39. 7 

67). গরম 0921 ভিটা মাজা, 00 জা] 20 2৩, 

ঠজ আলি চা 29৫ হস হত ৩০ 55450 050580 45 



হিন্দু-ডুবিল। ১২৯ 

উক্ত ডাক্তার প্লেফেয়ার মহোদয় আরও বলিয়াছেন £-- 

"পাশ্চাতা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মহিলারা অর্নৈকেই স্বয়ং 

স্তন্য-দুপ্ধ দানে সমর্থ। নহেন। কারণ, তাহাদের স্তনে প্রথম 

প্রথম অপু্িকর দুগ্ধ আসিয়া কিছুবিন পরেই দু'-নিঃঅং 
হইয়া যায়।” (8) 

উক্ত জগদ্িখাত ডাক্তার চাঁভাসা মহোদর পাঙ্চাডা দেশের 

শিশুদের নৃশংস হত্যার কারণগুলি জলন্ত ভাথায় বর্ণন। 
করিয়াছেন ৫-- 

“পাচ বসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুগণের মৃত সংখ্যা অতি ভীষণ। 

শতকরা ৩৭৪ জন শিশু অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিভ হয়। মাড় 

দুপ্ধের অভাবই এই ভীষণ টি শু-সৃতুার প্রধান কারণ। ইংলগ্ডে 
অনবরত জননীগণ কতৃক অ আপন চে ঢা--এই অতি ভীষণ 
নৃশংস ব্যাপার অনুষ্টিত হই তছে!! সাধারণতঃ ধনা সন্প্রদায়ের 

মধো এই খোচনায় ঘটন। অধিক দুষ্ট হয়।” (9) 

নব এ টি 

স্পা পাপী পাপা পপ 

রর 09০1০ 07 091 60101097053505 00600755016 01702067274 

40195 ০৩॥ 08]% 136 19101100 10 এটা (509 0 5৫25০ 01 

(০1711061500. ০ 5০0০041908১ 1) চিত বু 55 উল 282 23 

(১) 1 15, 100৮৩৮০9000 2906 02 হাত (৩0006001255 01 

30০1৩1% 2, 12701111016 0£ 12016725586. 03216 00 17056, 12 

৯90৩ 113610 75 1)00019 29 12050954560521012 0৮211) এ 0080 

11676 19 20 050 ৮ 0৮87-2500592006 01 2 ৭ চ৮000958 

2731115, ড/1১1010 £190905 00107025280 5002 4165 9৮/2 9106- 

11857 (9526 107, 1১1555175 1110৬711615 ০1 1৮0. 3০39 

(9) “1176 ০1019270£ ০1)0101017 5710 ৫) 01000 11৮৩ 9925 

928০ (37. 4 10০ ০০0) 19 ৩509775048-- 0220৮ ০01 00600 তি 096 

৪ 

পা পরল উপ ৫১ কপ ৮৪০৯-প সপপপাজক ০৮৮৮০ ৭২ ৯০-০৭৮১ 



১৩৪ হিন্দু-ডুবিল। 

স্থবিখ্যাত ডাক্তার রডক্ এম-ডি মহোদয় পাশ্চাত্য দেশের 

রমণীগণের উ্তান পালনের অনিচ্ছার কারপগুলি স্ুস্পর্ট ভাবে 
লিখিয়াছেন £-- 

“পাশ্চাতা দেশের অনেক স্ত্রীলোক কয়েক সপ্তাহমাত্র 

সন্তানের লালন পালন করে; আর কেহ কেহ একেবারেই 

সন্তান পালন করিতে ইচ্ছা করেনা। বেশতুষার জন্য সর্ববদ! 
বাস্ত থাকায়, ভোজনের স্খান্ুভবের জন্য ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত 

আলাপ ইত্যাদি নাঁনা কারণে সন্তানের লালন পালন অন্্রবিধা ও 

বিরক্তিকর কার্ধ্য বলিয়। মনে করে ৮ (০) 

বিগত ১৯০৬ অবের জানুয়ারী মাসের “পিয়ার্সন ম্যাগাজিন” 

নামক বিখ্যাত পাত্রক! হইতে “প্রবাসী” উদ্ধত করিয়াছেন ৫ 
০ এ সপ পদ ৪৭ তত সি 

2 01 06 15007675 21110 20016 15» ৫ম টেন] ১০১৮ 
515851010777428 20955501608 0006270150901815777001051205 20) 

00. 11211801270) 17 0020560001/00 01 11519015 1001705 0705 00071 

০0161 1)70106 780120500 200 0050 ৫065 11106 200া2110ি 

(0100 0015 05085 15 17070815001615 ০০০এাঘ£ 20002062107 

[90016, 9110 276 61118611০00 22030) 015 010 |এজআাি) (9০0 061102,16 

€0 100110]71 99017 0000169(966 101 0172585565 250%1০6 09 
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চা 096 000 ০:7076157 0006 46172105 120506 5 07 91166 

110৩ 7016250763০ 03৩ 1209168 19517107091016 50০07601905 1905, 0 

00867 10720. 01 01591150107, 2677097 20৮05706 20০072৮৮29৫ 

41519916101, (56 1209 119,821 5 1017 1০0০ 100. 17, 

229) : 



হিন্দু-ডুবিল | ১৩১ 

“১৯০৪ সনের যে সকল শিশু অকালে মৃত্তাগ্রাসে পতিত 

হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক বশুসরের নান বয়স্ক শিশুর 
খ্যা ১৩৭৪৯ জন। সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্ম তালিকাও 

দিন দিন হাসের দিকে নামিয়। যাইতেছে । এই সকল অকাল 

মুড়ার কারণ জম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার স্যার উইলিয়ম্ ব্রড বেণ্ট 
লিখিয়াছেন-“প্রথম কারণ, শিপুকে কুৎসিত দুগ্ধ পান করান। 

দ্বিতীয় কারণ, শনিবার ও রবিবার মদ খাইয়া! মাতাল অবস্থায় 

সন্তানের উপর চাপিয়া শয়ন রিয়া মা! শত শত শিশু মারিয! 

ফেলে। তৃতীয় কারণ, আপন শ্রী নষ্ট হইবে আশঙ্কায় অনেক 

জননী সন্তানকে একেবারেই স্তন্য দুগ্ধ দান করে না।» 

“আমেরিকার বিখ্যাত ধর্মমধাজক ডাক্তার সেল্ভান্ ষ্টল্ ডি-ডি 
মহোদয় কি ভীষণ কথা লিখিয়াছেন দেখুন £-- 

“আমেরিকার অনেক বিবাহিতা রমণী সন্তানের জননী হইতে 

ইচ্ছা! করে না। তাহারা সদা সর্বদা নানা প্রকার আমোদ 

প্রমোদে রত থাকিতে ভালবাসে । তাহার! নিজের গর্ভস্থ জরণ ও 

শিশুকে যত্বের অভাবে বা ওষধ প্রয়োগ দ্বার অথবা যন্ত্র ব্যবহার 

দ্বার হত্যা করিয়া থাকে ।” (2) 
লপপপপ প।প 

(2) “৩ওগ 1৩5 216 1801 11115 00 ০0115617019 19০00206 

01901205 1090805 11169 26 আ]111705 00 £7%5 ৪1) 90010 7 

10১6 70৩0670011৩ 107 005 104005 ০1 981010121015 1165. 

কক 00761000061 ৮700 06119615161 5515 20000 0690 (1215 

116) 61075: 05 200 01 09055 0 0ঠ 0810076 07055। 0. 85186 209০ 

0010611055  90000015 25 21622 পোযা05 **206 তম 826 



১৩২ হিন্দুডুবিল। 

পাশ্চাত্য দেশের সর্বত্রই বিশেষতঃ আমেরিকায় অসংখা__ 
অগণিত ভ্রূণ ও শিশু হত্য! হইয়া থাকে । এই দ্রেখুন আমেরিকার 

সর্বব প্রধান ডান্তার ও ধণ্মযাজক মহোদয়গণ এজন্য কি গভীর 
দুঃখ ও যাতনা অন্ুতব করিতেছেন £-- 

বিখ্যানাম। ডাক্তার ৰেখেন্ এলেন্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়া- 

ছেন £--এ দেশের সর্বত্রই (€( আমেরিকায় ) যেরূপ ভীষণ 

ভ্রণহত্য। সংঘটভ হয়, এরূপ ভ্রণহত্যা জগতের আর কুত্রাপি ঘৃস্ট 
হয় না। এক আমেরিকায় হাজার হাজার ভ্রণ প্রতি সর হত! 
করা হইয়া থাকে” (মহ) 

্থবিজ্ঞ ভাক্তার রোম এপ, ডি মহোদয় লিখিয়াছেনঃ“আমর 
( আমেরিকাবাসীরা ) শিশু-হ্ত্যাকারা জাতি বলিয়া পরিচিত 

হইতেছি |” (3) 

রেভারেগু ডাক্তার এডি মহোদয় তথাকার একখানি টি 
্রীটান পরিকায় লিখিয়াছেন__?একটা ক্ষুদ্র গ্রামে, যেখানে এব 

69027001515 1207005 015110-00570677-086 সুজমঞ্ুততেত 01231005৫0৮ 

1০95 700111555 1961705 50071015107 001, 16০00 211 012765 ৩150 

10 01701751200. 707050156০7 (5০০ ৬219 চ ০970৮ 950050৭ 9 া 

10 [709 জা, ৮ 551520005 31511, 10200) 022১5 49, 756.) 

(12) “০ ২161০ 10 00012151001 107৩ 9110 ৮৮০৪ 1176 

[০01০০ 01 809:197/ 80 002010010 255 হাত 0015 0901010 ) % * ৯ হা 

৩ [575510050 210065 1027 011085250 29010101)5 2০ 0০0864 

2009115,1  (9০০ [176 9০167705 রঃ 2 ও [, ১510 ০০2 

1. 1), 1, 576) 
(3) ক % 40086 আত 02৮৩ ১0০0096 8, 10801017 1 2201001615- 

্ (5০০ 1)110) 



হিন্দু-ডুবিল | ১৩৩ 

হাজার রমণী আছে, সেখানকার সম্তরান্ত মহিলারা অনেকেই শিশু- 

হত্যাকারিণী বলিয়া পরিচিত । সর্ববাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই ষে, 

ইহাদের মধ্যে অদ্ধেক রমণী গির্জার সভা ।৮ (24) 

কি কি কারণে আমেরিকায় এই ভীষণ ভ্রণ ও শিশু-হতা 

হইঘা থাকে, সে সম্বন্ধেও জগন্বিখ্যাত ক্টাক্তীর কাউয়েন্ এম-ডি 
মহোদয় লিখিয়াছেন £-- 

১। অবিবাহিতা বয়স্কা কুমারীগণ সমাজের ভয়ে জণ হত্যা 

করিয়া থাকে । (5--4) 

২। বিবাহিতা রমণীগণ তাঁহাদের আমোদ প্রমোদে বিশ্ব 

জন্মিবে বলিয়া সন্তান হত্যা করে। (5-3) 

পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা দিন দিন 

কিরূপ ভীষণ ও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, সে দেশের শিশুদের 

লালন পালন বিষয়ে পাশ্চাত্য রমণীরা কিরূপ অবঙ্ঞ! প্রকাশ করিয়া 

থাকেন, সে সম্বন্ধে ভারতের স্বৃসস্তান স্ৃবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 

সরকার এম, এ মহাশর পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা স্বচক্ষে প্রতক্ষ 

করিয়। “প্রবাসী” পত্রে বন্ধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে 

২৪টী কথা মাত্র নি্গে উদ্ধত করিলাম । 
সি এ | 

(54) “৬০ ০০১1৫ [010৮6 10521 17) 07০ 11005 1152০ 01 016 

(1090524 1170027019506+ [01012156100 আ০02262 10255 0005 501 ০ 

7192 5/০ আ111 [7650300 530 00 1796 70701 ঠ০০ 50607 5001, 

19911 01 07556 215 10610019615 01 014785 011870ত1 (9০6 10100) 

(04--4) 4105056 ছাতা 170 90106 8307805607 

(5--) 7০১ ৬1১০ 1656 28758, ৫895 2৪ 081519117%। 
25 10611218715 আ10 0510 001959,582985 (5০০ 1009 ৮, 279) 



১৩৪ হিন্দু-ডুবিল। 

প্রবাসী ( আষাট, ১৩২৬) পত্রে তিনি লিখিয়াছেন £_- 
“পারিবারিক জীবন প্রথা যে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় বিলুপ্ত 

হইতেছে, তাহা এ দেশের অনেক গ্রস্থেই দেখিতে পাওয়া বায়। 

গৃহকর্ণা, গৃহস্থালি, ইত্যাদি কোন কাজই রম্ণীগণকে করিতে হয় 
না। যে পক্ষিবারে ২১ শিশু সন্তান আছে, সে শিশুর লালন 
পালনের ভার মাতা গ্রহণ করিতে অনেক সময় অসমর্থী। কোন 

ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে শিশুগণকে সমর্পণ করা হয়। 

গৃহস্থালির কোন অনুষ্ঠানই পাশ্চাত্য রমণীর নাই-_না গৃহরক্ষা, 
না সন্তান পালন ।” 

“আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছি, 
কেন্ট ও ইলিয়টের কথায়ও তাহার প্রমাণ পাঁইলাম। গৃহস্থালি 
উঠিয়া যাইতেছে, সন্তান পালন উঠিয়া যাইতেছে, সন্তান প্রসবও 

বজ্জনীয় বিবেচিত হইতেছে । বিবাহের দায়িত্ব ছুর্বহ বোধ 

হইতেছে-_স্ত্রী পুরুষের সমকক্ষ হইতেছে, স্ত্রীলোকেরা ব্যক্তি মাত্রে 
পরিণত হইতেছে । মোটের উপরে পরিবার ভাঁঙগিয়! যাইতেছে ।” 

প্রবাসী ( আষাঢ়, ১৩২৪) পত্রে তিনি আরও বলিয়াছেন £-- 
“বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারগুলি গ্রহণ করিব 

অথচ সেই পল্লীসভ্যতা যৌথ-কারবার ইত্যাদি রক্ষা! করিব--ইহাই 
নব্ভারতের আদর্শ সন্দেহ নাই ; কিন্তু সমস্যা! অতি দুরহ। যাহা 
হউক, যর্দি এই অবস্থা এবং মেই আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে 

পাশ্চাত্য সমাঁজের পরিবার-তল্গ, স্্রী-বর্জন, স্বামী"বর্ভজন, গৃহস্থালি 

বর্জন, সন্তান পালন বর্জজন, সম্তান-প্রাসব-বর্জন, ব্যারেক্-জীবন. 



হিশ্দু-ডুবিল। ১৩৫ 

হোটেল, রেস্তের' কাফে, বার্ণার্ডশ, সফেজিট' আন্দোলন, রমণী- 
প্রাধান্য ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষে দেখা দিবে” 

সেই সময়ে ভারতের অবস্থা কিরূপ ফাড়াইবে, তাহাও সরকার 

মহাশিয় জার্মানির স্বিখ্যাত পণ্ডিত অগষ্ট, বেবেলের গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধত করিয়াছেন £-_ 

“পাশ্চাত্য দেশে বাঁস-গৃহের অভীব নিবন্ধন সেখানকার বু 
নর-নারী হোটেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীতে বহু পরিবার একত্র বাস 
করে। তাহার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে অতি ভীষণ পাঁপ ও কদাচার 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে |” (6) 

উক্ত সরকার 'মহাশয় বিখ্যাতনাঁমা হাউয়ার্ড সাহেবের গ্রস্থ 
হইতে ভারতের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__“বিবাহ-প্রথা 

তাহাদের মধ্যে একটি ব্যবম! মাত্র হইবে এবং ন্্রীলৌকগণ জীবিকা 

নির্ব্ধাহের জন্যই তাহাদের স্ত্রত্ব বিক্রয় করিবে।” (22) 

প্রবাসী (মাঘ, ১৩২২) পত্রে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

লিখিয়ছেন £--হটন্ ওয়েবফ্টার আমেরিকার একজন স্থপরিচিত 

নৃতত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি সে দিন প্রকাশ্য সভায় হিন্দুদিগকে 
টিক আপ ০০ ০০ পাপাস্পিসিপা? ৮ বা নি 

! 

পাপ পপ পান পাশ 

(10) 4176 17000658100 0007606 1005৩00001070 আ10 00৩ 

1০৮011106 মাঃ000050৩5 50 £০জ 00৩1009]07 001550100168 916 

901 1]76 02700851 51065 01 007 90011 010৩7 ৮৮111011905 00 ০0৯07 

1৩95 6৮119, ৮1063 230 ত্র175657 : 

(77) “0 0১78 9৩ িঘে5 10 05০00৩ 880960153 ০৫ 

[3010586 ০01020% 05 0 09৩ াঠোগেও 0563 190 ৯ ০5520 

1০ 19৩ 0005 35 63:013952৩ 19৫ 1516 50032010 



১৩৬ হিন্দু-ডূবিল। 

“তর্ধীসত্য” (35001-01511150) বলিয়াছিলেন। সেদিন তাহার 

তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম ও বলিয়াছিলাম-_“আমেরিকায় 

প্রতিদিন অবাধে নারী হত্যার অনুষ্ঠান হুইয়া থাকে কি না? 
সহ সহত্র শিশু জননী কর্তৃক পরিত্যক্ত ও সময়ে সময়ে নিহত 

হয় কি না? শিশুর জীবন বীমা করিয়া প্রকারান্তরে বা 

সাক্ষাৎ ভাবে ভাহার (শিশুর) প্রাণবধ করিয়া অর্থ লাভের 

চেষ্টা কর! হয় কি না? . বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা এদেশে উপ্কর্ম 
লাভ করিতে করিতে এমন অবস্থায় যাইয়া পৌছিয়াছে, যাহাতে 

গ্রত্োক এগারটি বিবাহের যধ্যে একটা বিবাহ বিচ্ছেদ 
অবশ্বৃস্তাবী হইয়া! পড়িয়াছে কি না? যুক্তরাজোর ' অসংখা 

জন মণ্ডলীর নিরেট মুর্খতা দুর হইয়াছে কিনা? অসংখা পুরুষ 
ও নারী পরস্পরের সহিত ছুদিন ঘর করিয়া অবসাদ আসিলেই 

ছুতা ধরিয়া নৃতনের অনুসন্ধানে বাহির হয় কিনা? আমেরিকার 
স্ৃবিজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ হাউযার্ড এই 

পৌনঃপুনিক বিবাহ বিচ্ছেদকে স্ৃবিধাজনক বু বিবাহ (চ:০০70০- 
0১10-090132175) আখ্যা দিয়াছেন কি না? কুষক সম্প্রদায়ের 

মধ্যে বহু বিবাহ আছে কিনা? সমাজ ও মাইন ঘটিত না 

হইলেও যুবক যুবভীর লৌকিক সমাগম ও সন্তান সম্ভাবনা যুক্ত- 
নাজ্যে অতি সাধারণ ঘটনা কি না? অ-শ্বেত যাত্রীদের জন্য স্বতত্ 
টামগাড়ী আছে কি না? জীবন্ত নিগ্রোকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করার প্রথা এখনও দেখা যায় কি না ?” 

“মানসী ও মর্্মবাণী” (চৈত্র, ১৩২৯) বিলাতের “লয়েডস্ 



০ শাপলা পপ পানা পপ 

হিন্দু-ভুবিল। ১৩৭ 

মেগাঁজিন” ( জুন, ১৯২০ ) পত্রিকা হইতে সে দেশের সামাজিক ও 

পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে 
তাহ! হইতে ২১টি কথ| উল্লেখ করিলাম ₹-. 

“ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শ্তক্করা নব্বই জন 

চঞ্চল প্রকৃতি নব্যানারী তাহাদের সংসারের প্রতি, সন্তানের 

প্রতি এবং তাহাদের ন্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে ।” 

“যুবক বা বৃদ্ধ, বিবাহিত, বা অবিবাহিত, সকলেরই চারিদিকে 

ভীষণ প্রলোভনজাল বিস্তৃত রহিয়াছে। যুবতী বা প্রোচা সুন্দরী 
বা অন্থন্দরী সকলেই__আজকাল ক্রমাগত পুরুষের গায় ঢলিয়! 

পড়িতেছে, সতীত্ব রৃত্ু বিলাইয়| দিবার জন্য ভাহারা উদৃপ্রীব 1” (78) 
পাশ্চাত্য সমাজের উপর্ধনাক্ত নানা কুরীতি কুণীতি ধীরে ধীরে হিন্দু 

মমীজেও গরবেশ করিতেছে । তাই আজ হিন্দু সমাজের চারিদিকে * 
নানা! অশান্তি, গাপ। তাপ, ব্যাভিচার এবং শিশু মৃড়্য দিন দিন বৃদ্ধি 

পাইতেছে। এ দেশের শিক্ষিতা রমণীগণের সন্তান পালন সম্বন্ধে 
সপ পানী 

সপ ধা পিপি 

(8) £01,094101601% 11) 1010৩ ৪9505 0001 10 01707050797 

€8973359 01119120000) 00020) 01500712176 100 1007 00000 তা 

12191) দা/0 17075011) ৮101) 1061 01001 াভাত 200. 9100 07610009210? 

44070 0 ৮৪00 167090000 আ৩ 10050 006 1956 51000 0: 

07৩ 10170016 00020000285 00 10101) 211 ০80100677? 016 800 014, 

01217160 07. 81217217160) 10059170561) 2780 215 199106 9019)00160. 

০0 21] 51005, /010120. 0176 2070 014, 71210. 21৮0 0:6৮ 21০ 

110৮-27-৫9 2125 00116015211 1110006 00511561555 ৪0 100$ 

[70205 29151708 07919 10 0০ 2110%/60 10 59.016106 (11000961565, | 

(5০611761৫00 1121965 ১100150, 9 115 106৫ [1902 
1,160705 11228210, 0) 92০9 



১৩৮ হিন্দু-ডুবিল। 

ভক্তিতাজন, স্ত্রপপ্তিত ৬শিবনাথ শান্্ী এম-এ' মহোদয় পপ্রবাঁসী” 

পত্রে ( অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ ) কি লিখিয়াছেন দেখুন £- 

“পতিসেবা ও সন্তান পালন নারীর প্রথম ও প্রধান পারিবারিক 
কার্য । এই কাধ্য তাহার সর্ববাশ্রে, অপরাপর কার্য ততপরে। 

যতদিন নারীগণ অবরোধে আবদ্ধ আছেন এবং বিবিধ পারিবারিক 

বন্ধনের মধ্য বাস করেন, ততদিন এই প্রধান কার্যের ব্যাঘাত 

হইবার আশঙ্কা নাই। নারীকে যখন অবরোধ হইতে উন্মোচন 

করা যায় তখনই এইরপ চিন্তা ও ভয়ের কারণ থাকে, তখন নারী 

বিবিধ সামাজিক কাধ্যে এরূপ ব্যাপৃত। হইয়া পড়েন অথবা আমোদ 
প্রমোদে ও সুখের নেশায় এরূপ মাতিয়া যাইতে পারেন যে, এই 

প্রথম কার্ধযটি দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া অন্য কার্য বা সুখ লালায় 

বাপৃতা হইয়। পড়েন ।” 
“অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, পতি পুন্ত্র ও কন্তাদিগকে 

খাওয়াইবার শোয়াইবার ভার দাস-দাসীদের উপর দিয়া গৃহের 
গৃহিণী বাহিরের আমোদ গ্রমোদে মাতিয়া বেড়াইতেছেন। পুত 

কন্যাগণ বিদ্যালয় হইতে আসির়া দেখেন মা ঘরে নাই, তিনি 

বাহিরের কাজে সঙ্গিনীর সঙ্গে আমোদে প্রমোদে বাহিরে 

আছেন। এক আধ দিন বাকালে ভদ্রে এইরূপ ঘট্টিলে তত 

ঢুঃখের "বিষয় হয় না, কিন্তু সর্ববদা এইরূপ ঘটা অতীব শোচনীয় |” 

“অনেক গৃহস্থের দোষে জননী অতিরিক্ত মাত্রায় চাকর বাঁকরের 

হাতে জন্তানদিগকে দিয়! নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহারা অধিকাংশ 

সময় দাস-দাসীর সহিত কাটায়, মায়ের চক্ষেরে উপর থাকে না। 



হিন্দু-ডুবিল। ১৩৯ 

দাস-দাসীদের জঙ্গে থাকিয়া কুৎসিত আলাপ ও কুৎসিত ব্যবহার 
দেখে, উহাতে তাহাদের স্থশিক্ষার বড়ই ব্যাঘাত হয় ।» 

পাশ্চাত্য দ্মাঁজ ও হিন্দুর কর্তব্য | 

পাশ্চাত্য সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা দিন দিন 

অতীব শোচনীয় হইয়া! পড়িতেছে। পাশ্চাত্য রমণীগণ অনেকেই 

ইচ্ছাপুর্ববক সন্তান-পালন করেন না। বিলাসিতা ইত্যাদি পাশ্চান্য 

সভ্যতার নানা কারণে পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ জননীগণেরই 

্তন্দুগ্ধ বিশুদ্ধ থাকে ন|। এতন্িন্ন পাশ্চাত্য দেশের কুমারীগণের 

গর্ভ সঞ্চার হইলে তাহারা কোন আশ্রমে বা হাসপাতালে যাইয়া 
অতি গোপনে প্রসব করিয়া থাকে। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের 

কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষিত লোকের! শিশু-পালন ও রক্ষার জন্য বাঁধ্য 

হইয়া নানা সভা-সমিতি, আশ্রম ও হাসপাতীল প্রতিষ্ঠা করিয়া 
রাখিয়াছেন। তথায় অসংখ্য ধাত্রী ও ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। 
তাহার। শিশুগণকে কৃত্রিম প্রণালীতে পালন করিয়৷ থাকেন। 

নিউজিলা€ দ্বীপে শিশুদের অকাল-মৃত্যু নিবারণের উদ্দেশ্যে একটা 
সমিতি প্রাণান্ত যত্ব, চেষ্টা ও অজজ অর্থ বার করিতেছে । আমে- 
রিকাতেও সন্তানের লালন পালন জন্য নানা সভা-সমিতি, আশ্রম 

ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে। 

হিন্দুর দেশে সন্তান-পালন ও রক্ষার জন্য সভাসমিতি, গ্রদ্ণিনী, 

আশ্রম ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ত কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। 
সেই অনাদি কাল হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণের পূর্ব 



১৪০ হিন্দু ডুবিল। 

পর্ধীস্ত হিন্দু জননীগণ বিশুদ্ধ মাতৃ ও গোঁ-ছুগ্ধ দ্বারাই স্বহস্তে নিজ 

নিজ সম্ভান-পালন করিতেন। কৃত্রিম পথ্য এবং ধাত্রী দ্বারা হিন্দু 

জননীর। কখনও শিশুদিগকে লালন পালন করিতেন না| 

আর একটা অতীব গুরুতর তন্ব আজ বঙ্গের হিন্দু সম্তানগণের 
সমীপে কাতর প্রাণে নিবেদন করিব । কথাটা এই ৫ 

পাশ্চাত্য দেশের শিশুগণকে কৃত্রিম প্রণালীতে অর্থাৎ ধাত্রী 
ও ভূত্যাদি ছ্বারা এবং কৃত্রিম ফুড ইত্যাদি বাবহার করিয়৷ লালন 

পালন করার ফলে সে দেশের অকীল-দৃড্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা কিয় 

পরিমীণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা সভা, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম গ্রণালীতে 

সন্তান লালন পালন করিলে এ পাশ্চাত্য জাতিদের অন্তিত্ব 

জগতে কত দিন থাঁকিবে? পাশ্চাত্য সমাজের জনসংখ্য। হ্রাস ও 

শিপ্চগণের মৃত্য সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং অভি ভাষণ ভ্রুণ-হত্যা দর্শন করিয়া 

প্লে সকল দেশের মহাপ্রা্র ও লমাজ-হিতৈষী মহাত্মারা বড়ই 
উদ্বিগ্ন হইয়৷ পড়িত্াছেন। আমেরিকার বিখাভনামা ডাক্তার নেথান্ 

এলেন্ মহোদয় গভার ভুঃখের সহিত কি বলিয়াছেন দেখুন £-- 

“আমেরিকায় শিশুগণের জন্ম, অপেক্ষা! মৃত্যুর হার 

অধিক দৃষ্ট হম। আখেরিকার পরিবারগুলি মোটেই 
বৃদ্ধি পাইভেছে না| এই ভাবে চলিলে আর ৫* কি 
১০০ বমর পরে এ জাতির (আমেরিকার ) দশ কি 

হইবে 1” (59) | 
(9) %107৮ &11 ৪25৬7৮108210000075 006 মা0067 01 0550৮, 

৫০ ৫ (026 00৩15 2৩: 20501021510015 1 058105 0020 0317005 



হিন্দু-ডুবিল। ১৪১ 

প্যারির মেডিক্যাল পত্রে বিখ্যাত ডাক্তার গল কারণে! মহোদয় 

লিখিয়াছেন ৪--“ফরাসী দেশের মহিলারা যদি জননী হইবার জনা 

অতিমাত্রায় যত্বু চেষ্টা না করেন, তবে ২০ বদরের মধ্যেই ফরাসী 
জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে ।” 

অতএব হিন্দুদের আর পাশ্চাত্য সমাজের রীতিমীতির 09৮3 তউ 

অনুসরণ কর! কর্তব্য নয় । পাশ্চাত/ জাতিরা যদি জণ্চতে তাহাদের 

অস্তিত্ব পক্ষী করিতে ইচছা করেন, তবে আজ হউক, কালে এ 

পাশ্চাতা জাতিদের হিন্দুর বীতিশীতিগুলর অন্ভুসরণ করিতেই 

হইবে। কারণ পাশ্চাত্য দেশের সুবিজ্ ও সমাজহিতৈষী পণ্তিড 

গণ নিত্য নিত্য সমাজের পরম হিতকর যে সঞ্ল তখ্যের আঁবিকান 

করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটী হিন্দু শান্তা মুমোদিত ও হিন্দু-বিড্া 
সম্মত। 

হিন্দু সম্ভানগণ ! আপনারা এখনও সাবধান হউন । পাম্চাতা 
সভ্যতার অনুসরণ না করিয়া ভন্দু মভ্যতার অন্ুনরণ করুন, হিন্দু 

জাতিকে এই ভীষণ অকাল-মৃত্যু বা ধ্বংশ হইতে রক্ষা করুন ! 
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৬। বিশুদ্ধ মাতৃ-স্তগ্য-ছুপ্ধের অভাব। 

যে যে কারণে মাতৃ-স্তন্য-চুগ্ধ দুষিত ব! বিষাক্ত হয়, সে সম্বন্ধে 

মহযি সুশ্রত লিখিয়াছেন 

“ক্রোধ শোকাবা২সল।াদভিশ্চ স্ত্রিয়া; 

স্তননাশো। ভবতি।” 

অর্থাৎ ক্রোধ, শোক, অপত্য স্নেহের অভাব ইত্যাদি নানা 

কারণে জননীর স্তন্য-ছুপ্ধ বিকৃত ব৷ বিষাক্ত হইয়৷ যায়। 

“মখ্যাহারবিহারিন্যা দুষ্টা বাঁভাদয় ভ্িয়াঃ_” 

অর্থাৎ মিথ্য। আহার, বিষম দ্রব্য আহার ও বিহারাদি নানা 

কারণে স্তন্য-ঢুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায় । এ সন্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 

পণিতগণও ঠিক এ সকল কারণই উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা-- 

১। পুষ্টিকর খাছ্ের অভাব । 

২। মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ ! 

৩। হঠাৎ ভয়, ত্রাস ইত্যাদি । . - 
৪। মানসিক উদ্বেগ ও শোক। 

৫€। ক্রোধ । 

৬। বাৎসল্যের অভাব । 

৭। নাটক নভেল পাঠ। 

৮। জ্যাকেট, করসেট ইত্যাদি পরিচ্ছদ ব্যবহার | 



হিন্দু-ডুবিল। ১৪৩ 

৯। বিলাসিতা । 

১০। গৃহকর্থ্ের প্রতি অবহেলা । 
১১। অবরোধ প্রথার শিথিলতা । 

রর পুটিকর খাগ্ভের অভাব । 

পুষ্টিকর খাগ্নের অভাব বশতঃই আজকাল জনকজননীগণের 
স্বাস্থ্য অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িতেছে। জননীগণ অপুষ্টিকর ও 
ভেজাল খাস্ঠাদ্রব্য আহার করার ফলে তাহাদের স্তন্-ছুপ্ধ বিকৃত ব! 

বিষাক্ত হইয়া থাকে এবং পরিমাণ হ্থাস পায়। সেই বিকৃত 

এবং অপ্রচুর মাতৃ দুগ্ধ পাঁন করিয়া শিশুদের গুরুতর স্বাহ্যহানি 

ঘ্টিতেছে। (1) 

২। মানসিক উত্তেজনা বা অবসাঁদ। 
জননীর মনিসিক কোন প্রকার উত্তেজনা বা অবসাদ হইলেই 

তৎক্ষণাৎ তাহার স্তন্ত-ছুগ্ধ বিকৃত, বিষাক্ত ও পরিমাণ হ্রাস হইয়া 

যায়। তাহ! পাঁন করিলে শিশুর জবর ও পেট বেদনা ইত্যাদি 
নান। গীড় প্রকাশ পায়। (2) 
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5 1০০ 1 005 00905 ০04 11%10/5 00 [01] 97৫ 105571098) 06 

[01100 22 06০02761০0০ 1101) 195176 100 1815৩ 2. 002170 0£ 
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১৪৪ হিন্দু-ডুবিল। 

৩। হঠাৎ ভয় ত্রাস ইত্যাফি। 

জননীগণ কৌন কারণে হঠাৎ ভয় বা ভ্রাস প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধ 

অতীব বিকৃত হয়। (2) 

৪1 মানসিক উদ্বেগ রা অবমাদ | 
জননীগণের কোন প্রকার মানলিক উদ্বেগ বা অবসাদ ঘটলে 

তখনই তাহার ক্ৃন্য-দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায়। (0) 

৫1 (ক্রোধ। 

অন্রীব বিকৃত হয়। শিশু সেই দুগ্ধ গান করি 

করে ও পেট বেদনা হইয়া থাকে । (5) 

৬1 বাৎসল্যে অভাব । 

ডাক্তার চাভাসী মহৌদয় লিখিয়াছেন--ষে জননী নিজের 

স্তন্য-দুপ্ধ দ্বারা সন্তান পালন করেন না .এবং অঙানের লালন 

পালনের ভার দাস দাসীর হস্তে ্াস্ত করেন, সেই জননার সন্তানের 
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হিন্দু-ডুবিল। ১৪৫ 

প্রীতি স্মেহ মমতা জন্মে না, সন্ভানেরও মাতার ভক্তি শ্রদ্ধা ও 

ক্কালবাসা জন্মিতে পারে না। এতদ্িন্ন সেই জননীর স্তম্য-দুগ্গ 

একেবারে হাস পাইয়া থাকে । (6) 

৭1 নাটক নভেল পাঠ 

বর্তমান সময়ে এদেশের শিক্ষিঠা ও অল্পশিক্ষিতা জননীগণ 

প্রায় সকলেই বাজ।রের নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নভেল পাঠ করিয়! 
থাকেন। সর্বদা নাটক নভেল পাঠেও জননীদের গুরুতর মানসিক 

অবনতি ঘটে ও তাহার ফলে স্তন্য-ছুদ্ধও বিকৃত হইয়। ঝয়। 

এ স্ঘন্ধে ইতিপুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

৮। জ্যাঁকেট্, করসেট ইত্যাদি পরিচ্ছদ ব্যবহীর | 

জ্যাকেট্, করসেট্ ইত্যাদি পরিচ্ছদ ব্যবহারে স্তন-গ্রস্থির ও 

বুকের এবং উদরের আত্যন্তরিক যন্ত্রের উপরে গুরুতর চাপ পড়ে ও 
যন্ত্রগুলির ক্রিয়। বিকৃত হইয়া যায়। তাহার ফলে শুন-গ্রন্থির ক্রিয়া 

একেবারে বিনক্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্তন্য-দুগ্ধও বিষাক্ত 

হয়। (7) | 

(6) 4110615017110150 05/৩]] 99110 10107 110 0276008 0০, 
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১৪৬ হিন্দু-ডুবিল। 

৯। বিলাসিতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার ও 
রীতি নীতির অনুসরণ । 

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ রমণী বিলসিনী 

ভউয়া পঁড়িয়াছেন। ফলও পান্চাত্য দেশের বিকৃত সভ্যতার 

ভনুসরণ করিয়া হিন্দু রমণীগণ দিন দিন স্বাস্থাহীন ও শ্রীহীন হইয়া 

গড়িতেছেন। পাশ্চাত্য দেশের সুবিজ্ত সমউজ-হিতৈষী মহাআ্াগণ, 
বিলামিতার কলে পাশ্চাত্য রমণীগণের কি শোচনীয় অধ্চপতন 

হুইস্জুছে, তাহা জলন্ত ভাধায় বণনা করিয়।ছেন। 

জগৎবিখাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন ৫ 

“বিলামিতার অপর মাঘ আত্মহত্যা । হায়! বিলাসিতা" 
রুপ প্রতিমার নিকট অগণত শিশু প্রতিনিয়ত ঝুল দেওয়া 

হুইভেছে।” (৪) 
তিশি আরও লিখিয়াছেন_-“পাশ্চাত্য দেশের রীতিনীতি, 

আচার ব্যবহার এবং বিলাসিত। স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর ! 

ইহার ফলে ভাক্তীরদের বাবসাই বুদ্ধি পাইতেছে।” 69) 

বিলাসিতার ফলে পাশ্চাতা দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় 

হইয়া ঘঁড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে ,স্থৃবিধ্যাতি ডাক্তার চাভীসী মহোদয় 
সস পিপি পাপা প্র পারা 
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হিন্দুডুবিল। ১৪৭ 

বিলাতের মাতৃবুন্দকে সম্বোধন করিয়া গভীর ছুঃখের সহিত কি 
বলিয়াছেন দেখুন 2-- 

“হে ইংলগ্ের মাতৃবুন্দ। আমি সানুনরে আপনাদ্িগকে 

অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা আপনাদিগের বাঁলিক।দিগকে 

বিলাসিতা! ও নির্ববশদ্ধতীর হাত হইতে রক্ষা করুন আপনাদের 

বালিকার বাহিরে বা গুহে কোন কর্ম করে না। তাঁহ'র৷ শারীরিক 
প্রিজম করে নাঁ। তাভারা শার্ণকায় এবং তাহাদের গমনে ও 

কথনে ও প্রকাশ পার। ব্যায়ামাদর অভাবে তাহাদের 

মণ্ডল কাগজের শ্যায় সাদা 

দেখা টি হার, বিসিররগ গুতিমার নিকট কত অসংখ্য 

বালিকাকে বলিলান কর! হয়!” (৪০) 
১০1 গুহ কর্মের প্রতি অবহে। | 

্তন্য-দুপ্ধ বিশুদ্ধ রাখার সর্ববপ্রধান উপায় জননীগণের 

গৃহ কর্মোর প্রতি সর্ববদা মনোনিবেশ করা। গৃহকর্শে সর্ববদা 
০ পপ পপ এ 
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১৪৮ হিন্দু-ডুবিল। 

ব্যাপৃত থাকিলে জননীগণের স্বাস্থ্য উন্নত থাকে, অন্য কোন প্রকার 
ব্যায়াম করাও আবশ্থাক হয় না । প্রাটীন ভারতের আর্য খষিগণ 

হিন্দু জননীগণকে গৃহ কর্মে সর্ববদা বিশেষ ভাবে নিযুক্ত থাকিতে 
উপদেশ প্রদান করিতেন। 

এ সম্বন্ধে জগদিখ্যাত ডাক্তার চাঁভাসী মভোদয় লিখিয়াছেন £-- 

“আমি জননীগণকে তাহাদের নিজ নিজ গৃহ কর্মের প্রতি 
মনোনিবেশ করিতে খিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি । জননীগণ 

গৃহ কার্ধো ব্যাপুতা থাকিলে তাহাদের শরীর ও মন যে প্রকার 
প্রফুল্ল, সুস্থ এবং সর্বববিষয়ে উন্নত থাকে, সেরূপ আর অন্য 

কিছুতেই থাকে না।” [17-4] 

“জননীগণের কোন প্রকার সভা সমিতিতে অথবা! বলনাচ ইত্যাদি 

বাপাঁরে যোগদান কর! কিছুতেই কর্তব্য নয । এ সকল ব্যাপারের 

সহিত জননীগণের কোন সম্বন্ধই থাকা উচিত নহে। কারণ 

জননীগণের জীবনের প্রধান কর্তব্য কাঁধ্য সন্তান-পালন এবং গুহ 
কর্মে মনোনিবেশ করা । এ জগতে ইহা অপেক্ষা আনন্দদায়ক 
ও সুখকর ব্যাপার জননীগণের আর কিছুই নাই।” [23-73] 

(74) 4 5019821% 16০০171216734 2 0003015 [10110671027 
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হিন্দু-ডুবিল | ১৪৯ 

“দরিদ্র জননীগণ গৃহ কর্মে সর্বদা মনোনিবেশ করে; তাহার 
ফলে তাহাদের স্তন্য-দুপ্ধ অতীব বিশুদ্ধ ও যথোচিত পরিমাণে থাকে । 
আর ধনী ও বিলাসিনী রমণীগণের স্তনে দুগ্ধ একেবারেই থাকে না। 
বাস্তাবক পক্ষে ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর বিলাসিনী রমনীগণ সন্তান 
পালনরূপ স্বর্গীয় স্থখ হইতে বঞ্চিতা থাকেন |” [1-0] 

“বিলাসিতা এবং রোগ, পরিশ্রম এবং স্বাস্থ্য, সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করে। এজন্যই গৃহকর্থে নিযুক্তা দরিদ্রা রমণীগণের স্তত্য-দুগধ 
বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্য উন্নত দেখিতে পাওয়া যায়।৮ (17-0)) 

“দরিদ্রা রমণীগণ শারীরিক পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহারা অতি 
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১৫৪ হিন্দুডুবিল। 

স্থন্দর, প্রিয়দর্শন সন্তান, আর ধনী ও বিলাঁসিনী রমণীগণ রুগ্ন ও 

অল্লারু সন্তান লাভ করেন। মহাত্মা! কারলাইল, মহোদয় বলিয়াছেন 
যে, “শারীরিক পারশ্রম ও গৃহকর্থ্মে সর্বদা মনোনিবেশ করিলে 
কোন প্রকার দুঃখ ও দৈন্য থাকিতে পারে না।৮ (2-4) 

স্থবিখাত কৰি গ্রে মহোদয়ও বলিয়াছেন যে, “সুখে স্বচ্ছন্ধে 

থাকিতে হইলে গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করা উচিত।” (72-) 
“যে সকল জননী সর্ববদা অলসভাবে চেয়ারে বসিয়া দিন কাটান, 

কোন প্রকার পাঁরশ্রম করেন না, তাহাদের স্তন্য-দুপ্ধ একেবারেউ 

বিকৃত হইয়৷ যায় এবং তিনি হিষ্টিরিয়া, দুর্ববলগা। ও তাভীর্ত 
রাঃ নানা গীড়ায় আক্রান্ত ও জড়বৎ হইয়া পড়েন। শিশু 

এ বিকৃত দুগ্ধ পান করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।” (2-0) 
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হিন্দু-ডুবিল। ১৫১ 

প্রচীন! হিন্দু রমণীর! অন্তঃপুরে অতি পবিত্র ও" প্রফুল্ল চিত্তে 
অবস্থান করিতেন। কোন প্রকার মানসিক উদ্বেগ বা চিন্তা 

তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইত না। সর্বদা নানা ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত। 
থাকিতেন। স্থৃতরাং তাহাদের স্তনে অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র .ছু্গের 

সঞ্চার হইত। এই অতীব বিশুদ্ধ ও পবিত্র মাতৃ স্তন্য-ুগ্ধ 

পান করিয়া প্রাটীন কালের হিন্দুরা নীরোগ, বলিষ্ট, বন্দু, 
দীর্ঘজীবা, সহিধুঃ, হৃনয়বান ও ধর্ম্রপরাণণ হইতেন। 

১১। রোধ প্রথার শিখিলত] । 

আযুর্বেবদ ও পাশ্চাত্য ডাক্তারি শাস্ত্র, খডুমতী, গর্ভবতী, স্তয- 
দাঁরনী রমণীগণের যে সকল নিয়ম পালন করিতে বিশেষ ভাবে 

উপদেশ দিয়াছেন ঝ| ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম সম্যক 

পালন করিতে হইলে রমণীগণের নিভৃত ও পবিত্র স্থানে 

সংসারের সর্বপ্রকার জগ্জালের বাহিরে থাকা! একান্ত আবশ্যক। 

তাই হিন্দু শান্ত্রকারগণ আধ্য রমণীগগণকে অতি পবিত্র ও নিভৃত 

স্থানে অর্থাৎ অন্তঃপুরে বাস করিতে আদেশ করিরা গিয়াছেন। 

পাশ্চাত্যের অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যাহাই বলুন না কেন, 

আমর! পরিক্ষার দেখিতে পাই যে, ভারতের আধ্য খষিগণ অতি 

উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে এই ন্তুপ্রথ! হিন্দু সমাজে 

15 00015) 19211105210. 51019621007ঘ5 50৭. 11605010110 42025 1010 2 

:7011761 27256, (965. 407 0108595568 2১0%7০০ 00 ও চা5, 
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১৫২ হিন্দু-ডুবিল। 

প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি 
যথাসাধা নিম্নে আলোচনা করিব। 

খতুমতী নারীর সম্বন্ধে হিন্দু শীস্ত্রকারগণ নিন্রলিখিত বাবস্থা 

করিয়াছেন £-- 

মহষি স্ৃশ্রুত বলেন £__ 

'পুর্ববং পশ্েঘৃতুন্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা | 
তাদৃশং জনয়েৎ পুক্রং ভর্ভারং দশয়েদতঃ ॥ 

(স্ুশ্রুত-সংহিতা, ২য় অধ্যায়, ২৬ শ্লোক ) 

অর্থাৎ খতুন্নানের পর নারী ষাহাকে প্রথম দর্শন করে, তাহার 
সন্তান তাহার সদৃশ হইবে। এজন্য ভর্তীর মুখই সর্বৰ প্রথম 
অবলোকন করিবে । 

অঙ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায় মহামতি বাগভটু লিখিয়াছেন £__ 
“গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্্রিয়া ষং জস্তং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রনূতে ।” 
অর্থাৎ বীজ গ্রহণের সময় স্্ীর মন যে জন্তুতে গমন করিবে, 

সন্তান সেই জন্তুর সদৃশ হইবে। চক্রপাণি বলেন, যে জন্তুর ধ্যান 
করিবে, সন্তান সেইরূপ হইবে। 

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে ৫-- - 
“পুর্ববং পশ্রেদৃতুন্নাত৷ যাদৃুশং-_---1” | 

অর্থাণড খতুমতী স্ত্রী ( চভূর্থ-দিবসে ) খতুন্নান করিয়া সর্বাগ্রে 

ভর্তাকে কিম্বা পুভ্রাদি প্রিয়জনকে দর্শন করিবে । কারণ খতু- 
স্নানের পরে যেরূপ পুরুষ দর্শন করে, সেইরূপ সন্তান জন্মে । 

বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেন্টার মহোদয় লিখিয়াছেন £-_ 



হিন্দু-ডুবিল | ১৫৩ 

“গর্ভাবস্থায় মাতার বিশেষ কোন ধারণা হইলে সন্তান তাহ 
প্রাপ্ত হইবে” (3) 

“কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষের প্রতি সুদৃঢ় ধারণা জন্মিলে, 
যদি কোন ইন্দ্রিয় দৌষ নাও থাকে, তথাপি এ ধারণা বশতঃ তাহার 

সন্তান এ পরপুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইবে।” (4) 

বিখ্যাত ডাক্তার রডক্ মহোদয় লিখিয়াছেন £-- 

“ভয় ত্রাস ভিন্ন যে কোন ধারণা স্ত্রীলোকের মনে হইবে, 

সন্তানে তাহা প্রাপ্ত হইবে” (75) 

বিখাত ডাক্তার ড্যান্কেন মহোদয় লিখিয়াছেন £-- 

“ভ্রণের পরিবার্ধনের সহিত মাতার মানসিক ধারণার অতি 

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে দেখা যায় । গর্ভাবস্থায় মাতার মনে 
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১৫৪ হিন্দু-ডুবিল। 

বাহ্বস্ত্র দ্বারা যে ধারণা জন্মে, গর্ভস্থ জণও তদ্দারা৷ সেইরূপ 

আকৃতি বা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৮ (76) 

“একটা আইরিশ রমণী গর্ভাবস্থার একদিন রাস্তায় বেড়াইতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে একটি হাতের আঙ্গুলহীন ভিক্ষুক এ হাত 

তুলিয়া উক্ত রমণীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল। এই ঘটনার পরে 
যথ। সময়ে উক্ত রমণীর এক কণ্ঠ) সন্তান জন্মে। তখন দেখা 

গেল বে, এ নবজাঁত কন্য'টারও এ হাতের অঙ্গুলী নাই 1৮ (72) 

অনরোধ প্রথা রমণীগণের পবিভ্রত। ও মাতৃত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ 

অন্ুকুল। পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানী, বহুদর্শী ও চিন্তাশীল 
মভাত্মারাড অবরোধ প্রথার সৌন্দর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইঘাছেন। 
বিখ্যাতনামা। আইরিশ কাঁৰ মূর অবরোধ প্রথার যথেক্উ প্রশংসা 
কারয়াছেন। (8) 

(:6)  %৬1510 1000101 2000705510075 1053 চ:41301 ০1৩০ 0োই 
[173 00৮10078610 0£ 1108 10905 1120 02525 716 0৮ 19091% 
1) 17108 102 েত60011 আছ তে 01 4001007010109 0017 
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হিন্দু-ডুবিল। | ১৫৫ 

সথপ্রসিদ্ধ এতিহামিক পণ্ডিত আলিস্ন মহোদয় লিখিয়! 
ছেন 2.৮ 

“গৃহের পবিব্রতাই সামাজিক ও ব্যক্তিগত সুখের প্রধান 
কারণ। যে সকল অমঙ্গল এই পবিগ্রতার বাধাজনক, তাহার 

প্রতিষেধক ওষধ চিরকাল প্রাচাদেশের অবরোধ প্রথাতে নিহিত 

রহিয়াছে । প্রাচাদেশে চিরকাল বে প্রকার পবিত্রতা রঙ্ষ! 

পাইয়াছে, মে শ্রকার পবিভ্রত। ইয়োরোপে রক্ষিত হইয়াছে কি ন 

সন্দেহ । ইন্োরোগীর় সমাজে স্ত্রী পুরুষের স্থা বীন-বিরন, 

ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান নগরে অসংখা দরিদ্র স্ত্রী পুরুষের 

একত্র বমবাম, অবাধ ভ্ত্রী-স্বাধীনত। এবং আমজীবীদের অপরিমিত 

মগ্ভপান প্রভৃতি কারণ সমূহে ইয়োরেগীর সমাজ সর্ববত্রই অতি 

গভীর পাপে ও ছুদণায় পরিপুণ হইয়াছে। ইয়োরোগীয় নগর 
সমূহে ব্যাভচারিণীর সংখ্যা এত বেশী যে, প্রাচাদেশে তাদৃশ সংখ 

সর্বত্রই অত্যন্ত বিরল। ইয়োরোপে স্ত্রী পুরুষের সর্ববদা একক্র 
সম্মিলন এবং তজ্জনিত দুর্দমনীয় রিপুগণের উত্তেজনা প্রভাবে যে 
রীতিনীতি ও চরিত্র সংগঠিত হইরাছে, প্রাচ্যদেশে মধ্যবিত্ত 

গর ১] 

পপ পা পপ না 

লোকদের মধ্যে অবরোধ প্রথার প্রচলন থাকায় তদপেক্ষ। অনেক 

0£ 079 2955 0110) 11151000210 

(0:50 01015 17520753101) 000 1)60 1108501 

00059618105 0205 019101010০৮, 

[15 11056 (20101501705 13677081010 076 999. 

7০০ 0621 19: 50119005205) 0001) 10 116 

[210 2ম 2006০195806 0190412,” 



১৫৬ হিন্দু-ডুবিল। 

পরিমাণে বিশুদ্ধ আচার নিষ্ঠা এবং উন্নত চরিত্র গঠিত হইয়। 
থাকে সন্দেহ নাই ।৮ (39) 

অতএব অবরোধ প্রথার স্বপক্ষে অনেক ?বজ্ঞানিক ও 

সামাজিক কারণ দেখিতে পাহিতেছি, যথা উর 

১। আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শান্তর এক বাঁক্যে বলেন 
ঠা 

(9) ৮11 076 ০10 ০01 01090005010 17791711615 1305 255 10 01)- 

৫0০91১:011% 78, 1130 27096 50870501 00915 08110 07217060754 
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হিন্দু-ডুবিল। ১৫৭ 

যে, “জননী সর্বদা প্রফুল্প ও পবিত্র চিত্তে অবস্থান করিলে তাহার 

সনয-দুগ্ধ অতীব বিশুদ্ধ থাকে।” (২০) প্রাচীন! হিন্দু রমণীর? 
পুর অতি পবিত্র ও. প্রফুল্ল মনে অবস্থান করিতেন ; মানসিক 

কোন প্রকার উত্তেজনা বা অবগাদের কারণ দুষ্ট হইত না, তাই 
তাহাদের স্বাস্থ্য উন্নত ও স্তন্য-দুপ্ধ অতীব বিশুদ্ধ থাকিত। (27) 

২। নিম্নলিখিত কারণে গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে । যথা, বন 

জনাকীণ স্থানে গমন, যানারোহণ, শরীর স্গালন, পত্তন, আঘাত, 

নৃতা, অপ্রির শব্দ শ্রবণ, ভীবণ দৃশ্য দর্শন, দুরদেশে গমন 

ইতাদি। এই সকল নান! কারণেও রমণীদের যেখনে মেখানে 

যাঁওয়া কর্তব্য নয়। 'অবরোধ প্রথার গাগুর মধ থাকিলে এ সকল 

কারণে গর্ভপাত হইতে পারে না। 

৩। রমণী হৃদয় ভগবান এক আশ্চধ্য উপাদানে নিম্ীণ 

করিয়াছেন। কোন রমণীর বদি কোন পরপুরুষের প্রতি স্থৃদুঢ 

ধারণ| জন্মে তবে তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান সেই পরপুরুষের ছায়া প্রাপ্ত 
পপ উপ প৯৪৭-০০৭ পাপ ০ এপাশ 
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১৫৮ হিন্দু-ডুবিল। 

হইতে পারে। আর্য খষিরা এই সকল কারণেই হিন্দু জননীগণকে 
যৌবন সময়ে (খডুর সময়, গর্ভাবস্থায়, ও স্ত্য-দীনের সময় ) 
পরণ্রুষের সংঅবে যাইতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন । 

৪। খাডু ক্বানের পরে, গর্ভাবস্থায় ও স্তম্য-দীনের অযর জননী 

চিরেও 

পেকে মো হব 15 শ্ঘা সপ | কপ সী) তি টব টিপ ০ ০ ইজ ক নি ক! 

(কান ভীষণ বা কুৎ' নত দ্র অধ কোন ভাষণ ০1 তু 

% শে, 

শন পা / পিল, স্তিা রা নও নি নার রশ ঘি 

বা ভঙ্গ ন হজ বায় । এডকপ জভীব গুড় নানা কারণেও 
্ 

থবিরা ছিন্দু ্রমণীগণকে যৌবন সময়ে বথা তথা ফাইন্টে বা কোন 

টি ভীষণ দৃশ্য দর্শন কথিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন । 

৫1 খতৃমতী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী রমণী হঠাৎ কোন ভয 
প্রাপ্ত হইলে ব৷ মনে ক্রোধের সধধর হইলে, ততক্ষণাঁৎ তাহার স্তন্ত- 

দুগ্ধ একেবারে বিকৃত ব 

বাহিরের সর্বৰ গকার জঙ্গল হইতে সর্বদাই দরে রাখ 

৬। পাঁশ্চতেরা ও গাশ্চাা উচ্চ শিক্ষত হিন্দু সম্ভানগণ 

ভনেকেই বলেন যে, অবরোধ প্রথার ফলেই ভিন্দু জননী ও 

শিশুগণের গুরুতর স্বাস্থাানি ঘটিয়া থাকে। কথাটা আদৌ সত 
নহে। ধাহারা এক দিনের জন্যও পর্বব উপলক্ষে হিন্দুর কোন 

তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছেন বা ধাঁহারা যোগ উপলক্ষে গল্গান্ানে 
খা-অগণিত প্রাীনা হিন্দু রমণীদের দেখিয়াছেন, তীহাঞ। 

একবাক্যে ্বীকার করিবেন যে, প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের ন্যায় 
বলিষ্ঠা, সুস্থা, কর্্মশীল|* ও দীর্ঘজীবিনী রদণী জগতে আর কুত্রাপি 

ডা 
৩৯ 
৬ 

৮ 



হিন্দু-ডুবিল। ১৫৯ 

দুষ্ট হয় না। প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এমন অনেক রমণী 

আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহারা চিরজীবন এক ফোটা! ওবধ কখনও 
বাবহাঁর করেন নাই বা কৌন উত্কট পড়ায় কখনও আক্রান্ত 
নাঁই। বর্তমান সময়েও এইরূপ বনু জুস্থা প্রাটীনা হিন্দু রমণী বর্তমান 
আনভেন। আমরা জদ্ধ শতাব্দীর উপরে পল্লীতে বাস করিতেছি, 

অবরোধ প্রথার ফলে কোন হিন্দু রমণীর দ্বাস্থাহানি ঘটিয়াছে, একপ 

টাস্ক কখনও দেখিছে পহি মাই । তবে বড় বড় সহরের ক্ষুদ্র 

ও তত অন্ধকার কুঠরীতে ধাঁহারা বাঁ করেন, ভীহাদের গুকভর 

স্থাহানি এটিতেছে, তাহ! সত্য। ফলতঃ বর্তমান সমরে হিন্দু 

রমণীদের যে স্বাস্থাহানি ঘটতেছে, তাহার কারণ অবরোধ প্রথা 

নে, তাহার কারণ--আঁমভাঁচার ও দারিত্যে | 

৭। স্তন্য-চুগ্ধ বিশুদ্ধ রাখাই জননীগণের সর্ব প্রধান কর্তবা 
কায । স্তন্ত দুধ বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে স্তন গরুর উপরে কৌন 

প্রকার চ।প না পড়ে, স্তন গ্রস্থিতে বিশুদ্ধ যু ও আলো সংল 

হয়, এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পাশ্চাত্য দেশের রি 

গণ বুকে ও মাজীয় কসা জামা, জ্যাকেট, কোমর-বন্ধ বাবহার করেন 

বলিয়া তাহাদের স্তন্ত হুগ্ধ বিশুদ্ধ থাকে না। হিন্দু মহিলারা এ 

সকল বস্ত্র ব্যবহার করেন না, তাহারা অন্তপুরে বাস করেন এবং 

বন্ত্রাঞ্চল দ্বারাই স্তনগ্রন্থি আবৃত করিয়া রাখেন, তাহার ফলে স্তন- 

গ্রন্থিতে সর্ধধ্দাই বিশুদ্ধ বায়ু ও আলো সংলগ্ন হয় এবং এ জন্তাই 

হিন্দু মহিলাদের স্তগ্য-হুগ্ধ অতীব বিশুদ্ধ থাকে। 

৮। অবরোধ প্রথা পবিত্রতা রক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল। শরীর 
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ও মন বিশুদ্ধ ও পবিত্র না থাকিলে স্তগ্-ছুপ্ধ কিছুতেই বিশুদ্ধ 

ঘাকে না। 

৯। প্রীচীনা হিন্দু মহিলারা অবরোধ প্রথার গণ্ডির মধ্যে 
বাম করিতেন বলিয়াই তাহারা রীতিমত সন্তান লালন পালন 

করিতে সক্ষম হইতেন। এ সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শান্ত্রীমহাশয়ের 

মন্তব্য ইতি পূর্বেবেই উল্লেখ করা হইন়্াছে। 

৭। বিশুদ্ধ গে'-দুগ্ধের অভাব । 

বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধের অভাব বশঃতই হিন্দুর এই বিষম 

শারীরিক ও মানসিক অবনতি, স্বাস্থাহীনতা ও অকালমৃত্া দৃষ্ট 
হইতেছে । সহরে বন্দরে বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধের একান্ত অভাব, তাই 

শিশুগণের যকৃত পীড়৷ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পলীগ্রামে 

কৃষক শিশুদের মধ্যে যকৃত বা অন্য কোন পীড়৷ প্রায়ই দেখা যায় 
না, কারণ পল্পীগ্রা, বক্ষক রমণীরা সর্বদা শীরীরিক পরিশ্রম 

করেন, পুষ্টিকর খাগ্ধ আহার করিয়া থাকেন, ভেজাল খাস্ভ 
কেহই আহার করেন না, সকলেই গো-পালন করেন, স্ৃতরাং 

কৃষক পল্লীর শিশুরা বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধ ও গো-ছুগ্ধ পান করিয়া 
বেশ সুস্থ থাকে। 

পর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুর সর্বব প্রধান পুষ্টিকর খাস্ত-_ছুধ ও 

ঘ্বত। বর্তমান সময়ে এই ছুইটা খান্ভই অতি ভীষণ ভেজাল 
দুষ্ট হয়। হিন্দুর স্বাস্থ্যহানির ইহাই সর্ব প্রধান কারণ। এদিকে 

গো-বংশ ভীষণ- ভাবে ধ্বংশ হইতেছে, গো-জাঁতির ধ্বংশের সঙ্গে 
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সঙ্গে হিন্দু জাতিও অতি দ্রুত গতিতে ধ্বংশের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । 

এ সম্বন্ধে স্ৃবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র রায় এল, এম, 
এস্ মহোদয় (ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩২৪ ) লিখিয়াছেন £_ 

“মন্তিফ বেশী চালন! হয় বলিয়া স্থবির বাঙ্গালীর পক্ষে দ্বৃত 
,পরম উপকারী খাস্ঠ। বাস্তবিক যদি প্রকৃত মস্তিধের পক্ষে 

হিতকর (8:91-০০৫) কিছু থাকে, তাহা একমাত্র_স্বৃত। 
ঘ্ৃত ভোজনে মস্তিক্ষধে পবিত্র ভাব আইসে, শীত তাপ বোধ হাস 
পায়, শরীরের শ্রমের উপকরণ সংগৃহীত হয়। এই পরম উপকারী 

ঘুত আমাদের নিকট অজ্ভাত। ঘ্ৃত ভোজনে মুনিঝধিগণ কত 

তৃপ্ত হইবেন, ঘ্বৃতাহুঁতি দ্বার! দেশের বায়ু কত পবিত্র হইত-_আজ 
অধঃপতিত তথা কথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী আমরা তাহা ভাবিয়াও 
দেখি না। :আজ আমাদের মস্তিক্ষের অপকর্ষতা ঘটিয়াছে, নতুব৷ 

আমরা গো-মাতাকে মাতৃজ্ঞান করা কেন কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া 

দেই? আমরা স্থার্থের প্রেরণায় গরু রাখি, কিন্তু তাহার সেবা 
করি না। % *% আমরা হিন্দু সমাজের প্রত্যেক গ্রস্থিই শিথিল 
করিয়া দিয়াছি--তাই আজ দেশে খাটি দুধ ও ঘ্বৃতের অভাবে 
আমাদের বংশধরেরা ক্ষীণজীবী ও যকৃত দৌষযুক্ত ও স্বল্লামু।” 

“দেশ হইতে আজ কাল গো-সেব! উঠিয়৷ গিয়াছে, মাতৃত্ব 
হইতে গাভী পশুত্বে পরিণত হইয়াছে । আজ তাই দেশে কঙ্কাল 
সার যুবক, লোল চর্ম, স্কীতোদর, যকৃত দোষে দুষিত শিশু এবং 
৫৪. বসর বয়সে বাঙ্গালী স্থবির। আজ গরুর সেব৷ নাই বলিয়। 

৯১ 
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যক্ষম! রোগের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছ,৯ আজ তাই বিলাতী ফুডের 

এঁয়ডস্কা চতুদ্দিকে !” 
বর্তমান সময়ে গো-জাতির ধ্বংশ নিবারণের জন্য প্রত্যেক 

হিন্দুর প্রাণপণ যত্ব চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। গো-জাতির রক্ষা ও 
উন্নতি ভিন্ন হিন্দু জাতিকে এই ধ্বংশের হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা 
করা যাইবে না। এতন্িনন পল্লী গ্রামের প্রত্যেক হিন্দু একটু ঘত্র চেষ্টা 
করিলেই পূর্বের ন্যায় ২১টি স্থস্থা গাতী পাঁলন করিতে পারেন। 
সহরের অবস্থাপন্ন লোকেরা গাড়ী, ঘোড়া, মটরের সঙ্গে সঙ্গে ২1১টি 

নৃস্থা গাতী পালন করিতে সক্ষম ৷ ফলতঃ বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধের সুব্যবস্থা 

না হইলে হিন্দুর স্বাস্থ্য কিছুতেই উন্নত হইবে না, শিশুদের অকাল 

মৃত্যুও দূর হইবে না। অতএব আমরা! প্রত্যেক হিন্দুকে এই বিষয়ে 
যত্ববান হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি । 

৮। সৃতিকাগূহ। 
বর্তমান সময়ে সুৃতিকাগৃহের দোষে বহুসংখ্যক শিশু অকালে 

কালগ্রাসে পতিত হইতেছে । কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের 

দেশে কোন কালেই সুতিকাগৃহের স্বৃবন্দোবস্ত ছিল না। ধাঁহার। 
ভুলিয়াও একবার আপনাদের শান্্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখেন না, 

তাহার যে এরূপ নানা কথা ব! মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, ইহাতে 

আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? যাহা হউক, বর্তমান সময়ে 

সৃতিকা-গৃহে'র দোষে যে এ দেশের অসংখ্য শিশু ও প্রসূতী অকালে 
প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
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আমরা এস্থলে চরক ও স্ুশ্রত সংহিতা হইতে সুতিকাগ্ত 
কিরূপে নির্মাণ করিতে হইবে তাহাতে এবং কি কি দ্রব্য রক্ষা 
করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধত করিব। মহধি আত্রেয় 
লিখিয়াছেন £- 

“প্রাক চৈবাস্তা নবমান্মাসাৎ সৃতিকাগারং কারয়েদপহতা স্থ- 

শর্করাকপালে দেশে প্রশস্তরূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ প্রাগ দ্বামুদগ, 
দ্বারং বা।” 

অর্থা গন্ভিণীর নবম মাসের পূর্বেই সুতিকাগৃহ প্রস্তুত করিবে। 
সেই স্থান হইতে অস্থি, শর্করা (কাকোর ), কপাল (খাপরা ) 
প্রভৃতি আবর্জনা অপসরণ করাইবে। আর সুতিকাগারের মৃত্তিকা 
উৎকৃষ্ট রূপ ও গন্ধ বিশিষ্ট হওয়া উচিত। অপর, সুতিকাগূহের 
দ্বার দক্ষিণ অথবা পূর্ববদিকে করা কর্তব্য । 

“তত্র বৈশ্বানং কাষ্ঠানং-_ 1৮ 
অর্থাৎ সেই ,গুহের বসন (পিড়ি ও খট্রাদি), আচ্ছাদন 

€ বেড়া), এবং পিধান ( কপাট ) ইত্যাদি বিশ্ব, তিন্দুক (গাব ), 

ইন্গুদ, ভল্লাতক, বরুণ ( যজ্জডন্থুর) এবং খদির এই সমুদায়ের 

কাষ্ট-নির্ণ্মিত হওয়া উচিত, এবং মনোযোগপূর্ববক খতু্থখের (3) 

(2) “5 05099 065 15178-71 7020151/0 5130010 ৮০ 15756 

2100. 217? 2009 10035510155 ০0701701086 0 23900060100] 

[6 9505101795৩ 2, (6015০5 9৫ হত 2 আহভাও আ)10 ঘ 06 

500007629150911 6: 10206 2) 0০ 20101য5 20200685101 

211 700079 173 1123 1005৩ 18 51:02] 1১6 1135 79000. 1559 5%09096৫ 

£0 10196, (56০ [71120 00 000 00 70 8010 05539 
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অনুসরণক্রমে এ গভিণীর নিমিত্ত অগ্নি, সলিল, উদৃখল, বর্চ- 

স্থান (মল মূত্র পরিত্যাগের স্থান) স্লানভূমি এবং র্ধনগৃহ প্রস্তুত 
করাইবে। | 

“তত্র সপিস্তৈলমধুসৈম্ধব-_1৮ 

অর্থাৎ সুতিকাগৃহে ঘ্বৃত, তৈল, মধু, সৈম্ধব, কাললবণ, বিড, 
গুড়, দেবদারু, শুঁঠী, পিপ্ললী, পিপ্ললীমূল, বচ, শ্বেত সর্ষপ, লশুন, 

চাউলের কড়া, চাউলের ক্ষুদ, কদন্ব, মসিনাঁ তূর্ভজপত্র, মৈরেয়__ 
স্থুরা এবং আসব এই সমুদয় দ্রব্য সর্ববদ! সন্নিহিত রাখিবে |” (2) 

“তযাশ্মানৌ-_ ৮ খ 

অর্থাৎ সুতিকাগৃহে শিল, নোড়া, উদ্খল, গাধা, গরু, একটা 
স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্ষতি ছুইটি তীক্ষ সুচী এবং লৌহনির্িত 
কতকগুলি অস্ত্র, সূতা, বি্বকাষ্ঠনির্মিত ছুইথানি পর্যযঙ্ক, অগ্নি ভ্বালিয়া 
রাখার জন্য তিন্দুক ও ইঙ্গুদ কাষ্ঠি প্রভৃতি রাখিঘে। (3) এতন্তিন্ন যে 
সমুদায় স্ত্রী অনেকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে, এইরূপ রমণী এবং 

কর্মঠ, কার্্যকুশল, অভিজ্ঞ, ক্রেশসহিষুগ্, প্রিয়দর্শন শ্ত্রীগণ সর্বধ্দা 
সন্নিহিত থাকিবে । গর্ভিণীর মনে যে কোন বিষয়ে ভয়ের উদ্দেক 
হইতে পারে, এমন কোন কথা বলিবে না। 
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"ততঃ প্রবৃত্তে নবমে মাসে-৮ 
অর্থাৎ তাহার পর নবম মাসে শুভদিনে শাস্তির ইত্যাদি 

'দেবারাধনা সুসম্পন্ন করিয়া, পবিত্র মনে গর্ভিণীকে সূতিকাগার 
প্রবেশ করিতে বলিবে। গভিণী প্রসবকাল পর্য্যন্ত এ গৃহে প্রশান্ত 
চিন্তে বাস করিবেন । 

৯। ডাক্তারি তেজক্ষর ওষধ ও কৃত্রিম 
পথ্য মেবন। 

স্বপ্ন। 
বিগত ৩* বৎসর কাল প্রতিবৎসরই বঙ্গের দ্যানেটারি কমিখনর 

মহাশয়ের বাধিক বিবরণী পাঠ করিয়া! আিতেছি এবং এদেশের শিশু ও 
নর-নারীগণের ভীষণ অকাল-মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা! দর্শন করিয়! গভীর ছুঃখ 

ও সন্তাপ ভোগ করিতেছি। ভগবান এদেশের প্রতি এত অপ্রসন্ন হইলেন 
কেন? এই ভীষণ অকাল-মৃত্যু কির়ৎ পরিমাঁণেও হাস কর! যাইতে 

পারে কিনা» এই চিন্তায় সময়ে সময়ে আমাকে বড়ই আকুল করিয়া 
তুলিত। প্রায় ১২ বৎসর গত হইল, একদিন এ বিষয়ে চিন্তা করিতে 

ক্বারী প্রাপ্য াপ  উা 
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করিতে আমি নিষ্রাভিভূত হইয়! পড়িক্নাছিলাম। আধি নিদ্রায় অচেতন, 
এমন লময়ে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম । 

দেখিলাম, এক জ্যোতির্য়ী মূর্তি আমার সম্মুখে দণ্ডীয়মাঁনা । 
তিনি আমাকে সগ্ধোঁধন করিয়। বলিতে লাঁগিলেন--“বৎস, ভোমরা 

মোহাদ্ধ হইয়! ঈর্বরতত্, সৃষ্টিতত্ব ও ধর্মতত্ব্ সমস্তই ভুলিয়াছ। তোমাদের 
প্রতি ভগবান প্রসন্ন হইবেন কেন? তোমাদের প্রতি দয়াময়ের অসীম 

করুণা । তিনি তোমাঁদিগকে সমন্তই প্রদ্ান করিয়াছেন। জগতের 

কোথাও তিনি যাহা প্রদান করেন নাই, ভারতে তথ্নমন্তই তিনি প্রদান 

করিয়াছেন । এ দেখ, দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের জীবন ও স্বাস্থয-রক্ষার 
জন্য, এ দেশের সর্বত্র অনন্ত জাতীয় বৃক্ষ, তরুলতা সবি করিয়া রাখি- 
যাছেন। এ দেখ, তিনি তোমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ত এ 

দেশের ভূগর্তে লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাঁর, হীরক; গন্ধক ইত্যাদি নিহিত 
করিয়াছেন। এ দেখ, তোমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ত তিনি 

এ দেশে নদ'নদী, প্রান্তর, বন উপবন, সাগর, পর্বত ইত্যাদি হাটি 

করিয়াছেন। জগতের কোন দেশের লোকের প্রতিই ত ভগবাঁনের 

এইরূপ অসীম দয়! দেখা যায় না। তোমরা আশ্মহার হইয়া! সমস্তই 

বিশ্বৃত হইয়াছ, তাই আজ তোমাদের এই দুর্দশা ৷ রল দেখি, তোমাঁদের 

পথে, ঘাটে, মাঠে, বনে, উপবনে, জঙ্গলে, পর্বতে, গিরিগুহায়--সর্ধবরই 

এই যে, অসংখ্য অসংখ্য জাতীয় বুক্ষ, তরুলতণ-সথটি করিয়। রাখিয়াছেন; 
এবং তাহার মূলে, কাণ্ডে, শাখায়, গ্রশাখায়ঃ পত্রে ফলে, পুশ যে 

পরমাশ্চরধ্য জীবনদায়ীকিনী শক্তি প্রধান করিয়া! রাখিয়াছেন, ইহার কি 

কোনই গভীর উদ্দেশ্ত নাই? তোমরা কোন পীড়ার বারা আক্রান্ত 
হইলে, এ সকল গাছগাছড়! ও ধাতু হইতে প্রস্তুত ওষধ ও পথ্য সেবন 
করিয়া, নান! উৎকট্ ব্যাধির হাঁত হইতে রক্ষা! পাইবে, এই উদ্দেস্বেই 
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ভাঁরতের যেখানে সেখানে অনন্ত জাতীয় বৃক্ষ, তরুলতার, সৃষ্টি করিয়া 
রাখিয়াছেন। তোমরা এমনি মোহান্ধ যে, তোমরা এ দকল অতি 
পবিত্র ও অমোঘ মহৌষধ পরিত্যাগ করিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 

ওষধ--তোমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ওষধ সেবন করিতেছ এবং তাহার 

ফলে দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও অর্থহীন হইয়! পড়িতেছ।” 

তোমরা ত সকলেই বিজ্ঞান ও উত্ভিদতত্ব পাঠ করিয়াছ। 

তোমরা] অবশ্তই অবগত মাছ যে, একদেশের উদ্ভিদ অন্ত দেশে লইয়া 
গিয়া! রোপণ করিলে তাহা সম্ভবযত পুষ্টিলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু 

তাহায় ধর্মের প্রভূত পরিবর্তন হয়। তোঁমর! ইহাও জাঁন যে, জল, বায়ু, 
আলো ও ভূমির অবস্থা ও জন্নস্থান ভেদে ওধধের ক্রিয়ার পরিবর্তন 

হইয়া থাকে। দেশ বিশেষে, তিথি বিশেষে যে উষধের ধর্ম অর্থাৎ 

ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ। এখন 

বল দেখি, তোৌমর! কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির বলে জগতের বিভিন্ন স্থানের 

ওষধ সেবন করিতেছে? দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের দেশে বড়খতুর পূর্ণ 
বিকাশ করিয়া রাঁখিয়াছেন। তোমাদের দেহ সেই ষড়খতুর বিকাশের 

ফলে বদ্ধিত ও হ্বষ্ট-পুষ্ট হইতেছে। তোমাদের বাসগৃহের বা দেশের 

চারিদিগের বৃক্ষ-তরুলতাগুলিও তোমাঁদের ন্তাঁর ষড়গ্বতুর প্রভাবে বন্ধিতত 

হইতেছে। এ গাছ গাছড়ার সহিত তোমাঁদের দেহ প্রকৃতি এক_-অভিন্ন। 
তোমাঁদের কোন পীড়া হইলে বা! তোমাদের দেহের কোন অংশ ক্ষয় হইলে 

&ঁ ষড়খতুর প্রভাবে ব্ধিত গাঁছগাছড়াই তোমাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ 
করিতে সমর্থ। জগতের বিভিন্ন দেশের ওষধ, বিভিন্ন প্রন্কৃতির জল বাযঃ 
আলো, ভুমি এবং খতুর প্রভাবে বদ্ধিত ওষধ, তোমাদের পীঁড়ায় আশু 

উপকার হইলেও, তাহা কদাচ তোমাদের স্বাস্্যরক্ষার সম্পূর্ণ অন্কূল 
হইতে পারে না। তোমাচের পীড়াবশতঃ দেহের ক্ষরগ্রাপ্ত অংশ এ 
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সকল বিভিন্ন প্রকৃতি ওঁষধে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে পারে না। কারণ 
এক ভারত 'ভিন্ন কোথাও ষড়ধতুর পূর্ণ বিকাশ নাঁই।” 

«“এইরূপে জগতের বিভিন্ন প্রকৃতির উগ্র ওঁষধ--চ্চোমাঁদের অপেক্ষা 
বলিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন গ্রক্কৃতির লোকের শরীরে পরীক্ষিত ওঁবধ--:সবন 
করিয়া তোমর| দিন দিন অল্সায়ু, স্বাস্থ্যহীন ও অর্থহীন হইয়া পড়িতেছ । 
তোমরা! ভগবানের বিধাঁন লঙ্ঘন করিরাছ ও করিতেছ, তোমাদের 

প্রতি তাহার কপ। হইবে কেন? ভগবান তোমাদের ভারতে পাঠাইয়া- 

ছেন, আর তোমাদের গ্রাথরক্ষক ওষধ সেই চিরতুষারাঁবৃত সুইজারল্যাণ্ডে 

সি করিয়! রাপিয়াছেন,ইহ! কোন বিজ্ঞান ব। যুক্তি-তর্ক ছ।রা কেহ 

সপ্রমাঁণ করিতে পার কি?” 

“তোমরা না এদেশবাসীর পক্ষে সুরা বিষতুল্য মনে কর? তবে 
এ সুরাবীর্ধ্য-সংযুক্ত ওষধগুলি প্রতিনিয়ত গলাধঃকরণ করিতেছ কেন? 

তোমাঁদের হ্যাঁ আত্মহারা লোক জগতে আর কোথায় আছে কি? 

তোমাদের এ হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, তুলসী, বাঁসক, বরুণ, অঙ্জুন 

অশোক, গোক্ষুর, কুটজ, বেল, শেফাঁলিকা, বিশল্যকরণী, দুর্বা, খোল- 

কুড়ি, আপাঙ্গ, পাঁন, আঁদা, রঞ্জন ইত্যাদির স্তায় অতীব বিশুদ্ধ ও 
অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ জগতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? 
এ সকল ওধধ যতক্ষণ, এদেশে থাকে, ততক্ষণ তোমরা একবার 
তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার দিকে দৃষ্টিপাত কর না। আর যেই এ সকল 
মহৌষধ জগতের কোন স্ুদূরবর্তী স্থান হইতে একটু পরিবপ্তিত আকারে 
আসে, সুন্দর শিশিতে, সুন্দর কাগজে গাঁ-ঢাঁকা দিয়া আইসে--তথনই 
তোমর! এ সকল ওষধ ব্বর্ণমূল্যে ক্রয় করিয়া অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত 
মেবন করিয়া থাক। এই মতিত্রম তোমাদের ফেন হইল? ভগবানের 
অযাচিত দানের গ্রতি এইরূপ অবজ্ঞা কেহ করে কি? যেখানে বিনা 
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পয়সায় বা দুই এক পয়সা ব্যয় করিলেই টাটকা, পবিত্র ও বিশেষ 

ফলগ্রদর ওঁবধ একটু যত্ব চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়, সেখানে কৃত্রিম, 
তোমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ উগ্র উষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করা 
বুদ্ধিমানের কর্তব্য নয়।» 

“তোমাদের অনেকেরই ধারণা যে, আমুর্কেদ শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। 

এই ভ্রান্ত ধারণ] বশতঃই তোমাদের সর্বনাশ হইয়াছে । আদার প্রিয়তম 

সুমন্তান শ্রীমান্ গ্রফুল্লের পুস্তক (হিন্দু কেমেস্রী) পাঠ করিয়া বোধ হয় 
তোমাদের সেই ভ্রম অনেকট। দূর হইয়াছে । ফলতঃ কৃক্ম ও ন্তায়তাবে 
আগলোচন! করিলে পরিষ্কার দেখিতে পাইবে, আঘুর্ধেদ শাস্ত্র অতি উচ্চ 

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত । আমুর্ষেদীয় ধাতব ওুঁষধধগুলির 

শোধন-প্রণাঁলী, 'প্রস্তত-গ্রণালীঃ ব্যবহার প্রণালী অতি সুন্দর ও 

বৈজ্ঞানিক। ্বর্ণসিন্দুর, টুমকরধবজ প্রভৃতি ওষধের স্তাঁয় অতি উত্নতত 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তত একটী ওষধও ভ।ক্তারি শান্বে খুজিয়া পাইবে 

না। আমুর্ধেদ মতের তৈল, ঘ্বত, মোদক গ্রভৃতির স্ায় উৎকৃষ্ট ওঁষধ 

ডাক্তারি গ্রন্থে অতি অল্লই দৃষ্ট হয়। বল দেখি, অতি উন্নত.বিজ্ঞান ও 

দ্রবাগ্তণ জান] না থাকিলে, শতাধিক ওঁধধের একত্র সংমিশ্রণে একটা 

ওঁষধ প্রস্তত করিতে পারা যাঁয় কি?” 

“শুন বৎস, এখনও যদ্দি তোঘর। মঙ্গল চাও-যদ্দি ভবিষ্যৎ বংশধর” 

গণকে রক্ষা করিতে একবিন্দুও অভিলাষ থাকে, এবং তাহাদিগকে 
নীরোগ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘভীবী ও সর্ব বিময়ে নুর্থী দেখিতে ইচ্ছা কর,” 
তবে এখন হইতে তোমর! বছুল পরিমাণে তোমাদিগের বাঁস গৃহের চাঁপি- 

দিকের ব|! দেশের ওঁষধ ও পথ্যগুলি পুনঃ ব্যবহার করিতে অভ্যাস 

কর। এই কথাটি তোমরা সর্ধদ! স্মরণ রাখিও ধে, তোমাদের প্রাণ- 

ব্রক্ষক উষধ ও পথ্য তোমাদের গৃহের চারিদিকেই ভগবান সি করিয়া 



১৭০ হিন্দু-ডুবিল। 

রাখিয়াছেন। প্রাচীন ভারত মহিলারা “মুষ্টিযোগ ওষধ ও দেশী 

ন্থপথ্য দ্বারাই অধিকাংশ পীড়া আরাম করিতেন এবং এখনও অনেকে 
করিতেছেন। বর্তমান সময়ে তোমর! তোমাদের স্ত্রী, কন্তা1! ভগিনী ও. 

পুক্রবধূর্দিগকে প্রাচীনাদের স্তাঁয় মুষ্টিযোগ ওঁষধ ও দেশী পথ্য প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওঃ দেখিবেঃ অচিরে তোমাদের 

স্বাস্থ্য আশাঁতীত উন্নতি লাভ করিবে এবং এ দেশের কোটি কোটি টাকা 

এদেশেই থাকিয়া যাইবে ।” 

আমেরিকা, জার্মীণী, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংলগুঁদি 
পৃথিবীর যাঁবতীর সু্ভ্য দেশের মহাপপ্তিতগণ যথা, গার্বি, জেকবি, 

বাথসেণ্টহেলিয়ার, ভয়েস্, এডগ্রিন, সরনেসেন্ জ্যাকসন্, পন বার্থলম 
প্রভৃতি এবং ভারতীয় সিভিলিয়ান ক্কাইন্, ক্রফট্ এবং ইয়োরোপ ও 

আমেরিকার প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ চিকিৎসাঁঁবিষয়ক মাসিক এবং 

সাপ্তাহিক পত্রিকাঁর ২ 

কেহ বলিয়াছেন-- “ভারতের চরক নাক চিকিৎসা-গ্রন্থে ছয় শত 

প্রকার কেবল বিরেচক অর্থাৎ দান্তকাধুক ওযধেরই ব্যবস্থা আছে না 

জানি সে চিকিৎসা'শাস্ত্ের জ্ঞান কতদুকপ অসীম ভিত্তির উপরে সংস্কাপিত 1” 
কেহ লিখিরাছেন- -“উনুতিশীল বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী 

লইয়া! আমর! যতই জাঁকজমক ররি ন! কেন, কিন্তু বহু শতাবী পূর্বে 
আবিষ্কৃত ভারভীয় চিকিৎসা প্রণালীর মর বিষয়ের নিকট এখনও 
লজ্জায় আমাধের মস্তক অবনত করিতে হয় 

কেহ লিখিয়াছেন--“কি আশ্চর্যের রা আমরা ইদানীং ষে সকল 

ওষধের নৃতন আবিষর্তা বলিয়া মনে মনে বড়ই স্পর্ঘা করি তাহার 
প্রায় অধিকাঁংশই দেখিতে, ভারতীয় খধিগণ বহু শতাবী পূর্বেই 

প্রচার করিয়া গিয়াছেন।” . 



হিন্দু-ডুবিল। ১৭১ 

আমেরিক৷ প্রদেশের কালিফর্ণিয়া স্যান্ফান্সিস্কো সহর হইতে জগদি 
খাত ডাক্তার কার্পেগারম্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন-- “অগ্নিবেশ, 
চরক, স্মশ্রুত এবং অপরাপর ভারতীয় খ্খিগণের পবিত্র স্বতি আজও 
তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থ সকপে জাগরুক রহিয়াছে। বনু শতাবী পূর্বে 
এ সকল গ্রন্থ জ্যা্টন্ ও গ্রীক ভাষান্ম অনুদিত হইয়া ইয়োরোপ ও. 
আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল। এপোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির 

মূল স্তর মাহ! আমি এতকাল পর্যন্ত আলোচন। করিয়াছি, তদপেক্ষাও 

আপনাদের আযুর্ধেরবীয় মত বে সর্বতোভাঁবে শ্রেষ্ঠ তাহা আমি 

বিলক্ষণ প্রতীত করিতেছি-আঁম্বুর্বেবেদেই সখার্থ স্বভ্ভাল 
২ ডন্তানসজ্তে ছিক্িতুলাল অন্য শচলি- 
ল্লাচ্ছেন্ন। 0) 
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১৭২ হিন্ু-ডুবিল। 

আমেরিকার বিখ্যাঁতনামা বহুদরশ, ডাক্তার জর্জ ক্লার্ক এম-এ, 
এম ডি মহোদয় লিখিয়াছেন ২ 

ইংরেজী চরক পাঠে আমি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সে ছিদ্বাস্ত 
এই-প্বদি বর্তমান কাঁলের চিকিৎসকের! উহাদিগের ওষধের তালিকা 

হইতে আধুনিক যাবতীয় ওঁধধ ও রাসায়নিক পাক গুভৃতি পরিত্যাগ 
করিয়া রোগীকে চরকের মতান্সাঁরী চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে 

শববাহকের কার্ধ্য অনেক হাস হইয়া! আঁপিবে এবং পৃথিবীতে চিররোগীর 

সংখ্যা কম হইবে ।« (2) | 

ভাগলপুরের ভূতঞ্ুর্বব কমিখনর শ্রীযুক্ত ভ্রাইিন্ সাহেব লিখিয়/ছেন__ 

ইহ অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনাদের ঝষিগণ বহু শতাব্দী 

পূর্বে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, পাশ্ঠাতা দেশবাধী ও সভ্যতাঁ- 
ভিমানী আমরা সেই সকল বিধয়ের আঁবক্ষারক বলিয়া এখন গ্র্বর 

করি।” 

কলিকাতার বিখ্যাভনায়া ডগত্ার চালস সাহেব যহোদয় মেডিকেল 
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হিন্দুডুবিল ] ১৭৩, 

কলেজে “ধাত্রীবিদ্কা” সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়|র প্রারস্ভে এতদিন বলিয়া- 

ছিলেন - “হে হিন্দু ছাত্রগণ! তোমাদের ধধিগণ বনু সহমত বংসর পূর্বে 

ঘে বিদ্যা সম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন, আজ সেই বিষ্তাই আমি খনুসম্পূর্ণ 
৬1বে ভোদিগকে শিক্ষা দ্রিতে আনিয়াছি।” 

বিখ্যাতনাম! ভীক্তার মেকলাউড. সাহেব একদিন কথায় কথায় 

বলিরাছিলেন--“আঁমাদের অস্ত্র চিকিৎসা গুণাঙ্ী অপেক্ষা ও সুশ্রুতের 

কোন কোন প্রণালী 'মনেক উন্নত্ত।” 

ভারতের ভূতপূর্বব ইন্ম্পেক্টর জেনারেল সুবিখ্যাত ডাক্তার স্যার 
প্যান্ড লুকিন্ মহোদয় এক বক্তত্ত1 উপলক্ষে আমুর্কেধীয় চিকিৎসা 

প্রণালী সম্বন্ধে অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন-_-ণ্রর্তমান সময়ে আমরা 

থে সকল চিকিংসা প্রণালী এবং ওধধের আবিষ্র্তা বলিয়া বড়ই গৌরব 

অনুভব করি, এখন দেঁখিতেহি ফে ভারতের খষিগণ বহু সহমত বৎসর 

পূর্ব্বেই তাঁার সবিস্তার উদ্লেখ করিয়! গিয়াছেন। বর্তমান সময্বে 
জান্মাণীর ছুইজন ডাক্তার শোথ পীড়ায় লবণ ও জল পরিত্যাগ করিয়া 
চিকিংসা করিতে ব্যবস্থ। দিয়াছেন। ইহাতে জগতের চিকিৎসকমগ্ডলী 

তাহাদের ধন্ত ধন্ত করিতেছেন। ভারতের খধিগণ কত সহস্র বৎসর 

পূর্বে এই সকল তত্ব বিশদ রূপে উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন; ভারতের 

একজন সামান্ত গ্রাম্য চিকিৎমকও লবণ ও জল বজ্জন করিয়া শোথ 

হোগীর চিকিৎসা করে।” | 

ডাক্তারি ওষধ ও পথ্য ব্যবহার । 
জগতের সর্ববপ্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলিয়া 

থাকেন যে, “স্থস্থ শরীরে যিনি যে যে দ্রব্য সর্বদা আহার করেন, 

রুগ্নাবস্থায় তীহার সেই সেই দ্রব্গুলিই লঘুতর খাঘ্ভে পরিণত, 
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রিয়া ব্যবহার করা বিজ্ঞানসম্মত | এতন্িন্ন যিনি যে জরে” 

প্রত্যহ আহার করেন, তাহার পক্ষে সে প্রকার পথাই অতি সহজে 

পরিপীক হয়।৮ (1) 

আমাদের প্রাচীন আধ্য মহধিগণ বিজ্ঞীন্র এই সকল নিগৃঢ় 
তশ্ব সম্যক রূপে অবগত ছিলেন । তাই তীহারা অনজীবী লোক- 

দিগকে, অন্নকে আরও লঘুতর খাস্ভে পরিণত করিয়া পীড়ার সময় 
ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়। গিয়াছেন। 

আমরা আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা 

করিলে দেখিতে পাই যে, ভাত সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে 

পরিপাক হয়। অন্ন অপেক্ষাও অন্নমণ্ড লখুপাচ্য । অন্ন অপেক্ষা 

খৈ, খৈর মণ্ড লঘুপাচা ও মৃদু বিরেচক |. চিড়ার মণ্ড লঘুপাঁচা ও 
ধারক। মন্ত্রী ও যুগের +জুস্ লঘুপাক ও পুণ্টিকর। মাংস 
অপেক্ষাও মন্ত্রী প্রায় দেড়গুণ পুষ্টিকর। ভাত অপেক্ষ। দুগ্ধ 
গুরুপাক। পাঁউরুটা অন্ন অপেক্ষা গুরুপাক। 

এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মন্তুরী ও মুগের জুস্, 

অন্নমণ্ড, খৈ, খৈয়ের মণ্ড, চি'ড়ার মণ্ড ইত্যাদি স্থুপথ্যগুলি বহুল 

(2) 4400991 0000005100]0£15190  2£ আগ (12080606105 
17)212010 01000 01057005৫16 টি 1105 (0002 10136 21515 01 072 

[9700819 0765]7 

[17৩ 1900 000 006 15 12001005119 2০585:01254 (0, 2109 1156 

090 51910501001) [00165005509 0165 076 5৪৪৪] 190৫ 0120 

৩ ৫10৮, (5০৩ 71090 81541০21 [02121 224 0100602 215010176, 
560185019০4) | | 
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পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। বর্তমান সময়ে আমেরিকায় 

খেয়ের খুব প্রচলন হইয়াছে । তথায় থৈকে “পাপটু রাই, 
বলিয়া থাকে । ও 

পাশ্চাত্য দেশের লোকের প্রত্যহ মাংস, রুটা, ডিম্ ইত্যাদি 

জন্য আহার করিয়া থাকেন। তাহাদের গীড়ার অবস্থায় জুস, 

স্থপ, ক্ুটা ইত্যাদি পথ্য সেবন বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু যে 

পুরুষানুক্রমে মাংস ভক্ষণ করে নাই, সেই হিন্দুকে পীড়ার সময় 

মাংস, 'জগস্ুপ,” “মিটন্ুপ” 'ত্রথ” মাংসের সার এবং “বিফ-টি? 

বা মাংস ভিজান জল ইত্যাদি পথ্য প্রদান করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। যে 

জাতি বা যে রোগী স্ুস্থাবস্থায় যে দ্রব্য কখনও আহার করেন নাই, 

সেই রোগীকে পীড়ার অবস্থায় এ সকল দ্রব্য প্রদান করিলে, তাহার 
পাকাশয়ে এ সকল দ্রব্য সহজে হজম হইতে পারে না। অতএব 
ডাক্তারি নান কৃত্রিম পথ্য অপেক্ষা আমাদের আযুর্ব্বেদসম্মত 

দেশী পথ্যগুলির ব্যবস্থা করাই বিজ্ঞানসম্মত । 

শিশুর খাছ | 

এ সম্বন্ধে স্বদেশপ্রাণ, স্থৃবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কাণ্তিক চন্দ্র 

এম্-বি মহাশয় তীহার 'শিশুপাদন” নামক উতকৃষ্ট গ্রন্থে 
রা 8 

“শিশুর পক্ষে মাঁতৃন্তন্তই সর্বোকু্র খান। অগ্ত কোঁন পদীর্ঘই 

শিশুর শারীরিক গঠন কার্য্যে মাতৃছুগ্ধের সমতুল্য নহে। কৃত্রিম খাস্ভ- 

পালিত শিশুর স্বাস্থ্য কোন ক্রমেই মাতুন্তন্ত পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের 

সমতুল্য হইতে পারে না। গর্ভাবস্থায় মাতাঁর শোঁণিত হইতেই শিশুর 
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দেহ গঠিত হইয়া থাকে । মাতৃন্তন্তও সেই শোঁণিতের রূপান্তর মাত্র । 

গরবাস কালে শিশু মাতার শোণিত হইতে তাহার রক্তকণিকা, তাহার 

মাংস, তাঁহার মেদ, তাহার অস্থি-গঠনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া বন্ধিত 

*য়! ভূমিষ্ঠ হইবার পরও সে মাত্তস্তন্ত হইতে এ সকল উপাদান সংগ্রত 

করিয়া পুষ্টিলাভ করে। মানুষের অপর কোন খাঁছে একণধারে এইরূপ 

ভাবে শিশুর দেহ গঠনোপযোগী সমস্ত উপাদান বর্তমান থাঁকে না। 

এই জন্তই জগদীশ্বর, শিশু ভূমি হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃত্তনে 

তাহার আহাধ্য যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইয়া থাকেন। মাতৃন্তন্তেক 

আরও অনেক গুণ আছে, যাঁহা অন্ত খাছ নাই। শ্িন্ত-ছুগ্ধে প্রতি- 

যেধক পদার্থ সমূহ ( ৮1001017095 ) বর্তমান থাকে । এজন্ মাভতিত্তনত- 
দু্ধে পালিত শিশু কৃত্রিম খাঁছে পাঁজিত শিশুর অপেক্ষা কম রোগাক্রান্ত 

ইয়। ন্তন্তহুদ্ধে গলেসিধিন্ (1590160চ) নামক এক প্রকার স্নেহ 

জাতীয় উপাদান আছে। লেসিথিন্ *ন্তিষ্কাদি গঠনের বিশেষ 

আবশ্তক। নারীহ্দ্ধের তুলনায় অন্ত সকল প্রাণীর দুগ্ধেই লেসিথিনের 
পরিমাণ কম” 

প্তন্ততৃগ্ধে কোন প্রকার বীজাণু স্বভাঁবতঃই থাকে না! এবং শিশু 

মাই চুষিয়া খায় বলিয়! বাহির হইতেও কোন রোগের বীজাণু মাতৃ- 
দুগ্ধেয় আশ্রন্ন করিয়া শিশুর অনিষ্ট করিতে পারে না।” 

“শশুর পরিপাঁক-শক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে- স্তন্ট দুধ সর্বাপেক্ষা 

উপযোগী। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত মাতৃ শুন্তের পরিবর্তন হুইয়!| 
থাকে । এক মাসের শিশুর পক্ষে যে খাঘ্ক উপযোগী, ৮৯ যাস বয়ফ 

শিশুয় পক্ষে সে খান্ভ উপযোগী হইতে পারে ন। কৃত্রিম থাছ্ধে শিশুর 

পরিপাঁক-শক্কির ক্রমবিকাশের কিছুই নুবিধা হয় না। এজন্ত কৃত্রিম, 
খান্ত-পালিত শিশু বড় হইলে অজীর্ণ রোঁগ দ্বারা অক্রান্ত হইয়। থাকে ।” 
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নিন্ে ডাক্তারি ফুড়গুলির উপাদান সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে 

আলোচনা করিব। বিখ্যাতনাম! ডাক্তার গুডহার্ট ও গ্রিল মহো- 
দয়গণ ডাক্তারি ফুড গুলিকে নিন্ললিখিত শ্রেণী সকলে বিভক্ত 

করিয়াছেন ৪ 

(১) হ্রলিক্স মপ্টেডমিন্ক, এলেন্ বেরি ফুড, ১ ও ২ নং- 
“এই সকল ফুড শুফ্ষীকৃত দুগ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মণ্টে পরিণত 

যব, বালি আদি শশ্ত সংযোগে নির্মিত ।৮ 

(২) মেলিন্জ্ফুড--“এই ফুড, সম্পূর্ণন্নপে মণ্টে পরিবর্তিত 

শশ্ত দারা প্রস্তৃত, অল্প পরিমাণে দ্রধণীয় প্রোটিড আছে।” 

(৩) এলেন্বারি ফুড, সেভবি ফুভ, নুরের ফুড, ও বেগ্রারদ্ 

ফুড--“এই সকল ফুড, অংশতঃ, মণ্টে পরিবর্তিত শশ্যদ্বারা 

প্রস্তুত।” 

(৪) রিজের ফুড, নিভের ফুড--“এই সকল শন্ত নির্মিত 

ফুডে শ্বেতসার আদৌ পরিবর্তিত কর! হয় নাই।» 
“উপরি উক্ত সকল ফুডেই চর্বির অংশ কম আছে।” 

আমরা নিম্নে বর্তমান প্রচণ্জিত ডাক্তারি ফুডগুলির অনিষ্ট- 
কারিত৷ সম্বন্ধে আলোচনা! করিব । যথা £-- 

(১ উপরোক্ত কোন কোন ফুডে কার্ববনেট, অব্ সোডা আছে, 
আর কোন ফুডে পটাশ বিদ্ভমান রহিয়াছে । সোডা ও পটাশের 
ক্রিয়া একরূপ। 

জগছিখ্যাত ডাক্তার কিল্গ্ এম-ডি মহোদয় শিশুর খানে 

সোডা মিশ্রিত থাকিলে, সেই খাস্ভ অপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
১২ | 
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| (2) বিখ্যাত ডাক্তার ফিসার এম-ডি মহোদয় তাহার 

রি খানে” লিখিয়াছেন-__“শিশুর খানে সোডা ও পটাশ 

মিশ্রিত থাকা অন্যায়। কারণ, সোড। ও পটাশ রে রস হস 

করিয়া অনেক বিলন্বে পরিপাক কায সমাধা করিয়া থাকে ।” (3) 

(২) উক্ত ডাক্তারি অনেক পথ্যাির মধ্যে অপরিবর্তিত শ্বেতসার 

বর্ঘমান আছে। শিশুদের ৬ মাসের পুর্বেব এ শ্বেতসারময় খাছ 
প্রদান কর! কর্তব্য নহে। ডাক্তার টমান ডটন্ বলেন যে, এ 

সকল ফুড় ব্যবহারে শিশুর অজীর্ণ, উদরাময়, রিকেটস্ ইত্যাদি 

পীড়া জন্মে। (1) শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহাদের মুখে 

2) 1) 1, [বত 86119628100 ০৯55০99% ৪0০7 275016 

20৭ 70000152010 50070019705 50153505000 ৮০২17150100 % * 2৮০11 

19 গা] 12 9৮০1০091009 00101110200 10005 107 5026 01 

17101) 29171017 25 0150 [900ঠোঠ 01100195129 09৫0. 01 0100 707090655 

011019001200816 (596 8109৫617 7164101070) ]0/50$ 19০০ ) 

[)1. 7010৬ 1, 1), 9৮০--%০%0307526 01 502 01017 

1015795 001]5 006 8850050 96০10001/ 2080: 1106 01070 1010501021 

2191005 

(3) 1017, (15002 ঠ৫, 10559541060 19766 2100৮0001 

09119073215 06 $০0% 09950 15 9500 21 06. 0795677009১ 10 070 01 

06 70100127 00601)00 01 16601161000 772 196 16570 17 0১0 

1121) 06 5090919000051 (996 ]1012770 চ660172) 

0006 9010561 01 130616756 125 ০01700107160 1116 101901106 01 

7195৩500102, 0117501105 5৮ 00০ 24916107) 0£ 10102205085215 01. 5043.” 
(96০ 1,070017. 1,210051.) | 

(4) 101, প12017225 1000000) ঠা, 10, 1৩12098]5 2 91055 
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লাল! থাকে না, ২৩ মাসের পর অল্প অল্প লালা দেখা যায়। ছয় 
মাসের সময় হইতে লালা ও লালাবীর্ধা সম্পূর্ণরূপে দুষ্ট হইয়া 
থাকে । এ জন্যই আমাদের শান্স্রকারেরা ছয় মাসের পুর্বে কোন 
প্রকার শ্বেতসারময় পদার্থ খাওয়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। 
বলা বাছুলা, ছয় মাসের পরে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা দিয়াছেন । 

(৩) পেপটোনাইজড, খাস্ঠ ছুস্থ ও সবল শিশুকে প্রদান 
কারিলে তাহাদের পাঁচক যন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া পরিপাকশক্তি 
দুরববল করিয়৷ ফেলে। উক্ত নানা পথ পে পটোনাইজ করিবার 
পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং এ সমস্ত খাগ্ সুস্থ শিশুর পক্ষে 

অপকারী। (5) 
সোম 

৮৬১৯০ পি 

726৮ 10005 20৩ ০0010956401 10200 1005 5%০6191090 229. 

90104109, 1] 01 17101) 010900061171109001) 07 07601505059 

০016209। 01870705510791170000015 11065589595 1501255- 

£790 70200 285.) 

(9) 1017 010 17671) 0176 5626 00027 2051০198155 18 

913671৮1020 076 1101000000100 396 60070 ০7 07601063064 247 

9051709510990 53969095100 0006 5100920 5010150 2 0৪- 

[76551015 6669০% 07900 00৩ 100508187 €76165 06 059 7১০0 

107. 0, £,1911926 1, 10, 25202055 201006 পাত আম্]00থ 

9105 00150000005 21 50]] 0101015260105 0605175 0290168006 

2 ৮2770830030 01205065 8150. 25171956705 200 111 006 

5200৩ 41927000808 16981010006 050101501 20351০10৫16 

1০910100 (62০1065 ৮3 (1321 0 923309500৮1 0070 15 00951015 ম131695 

176 70৫7 09) 1১5 15051000000 15 ০৯1) 015৮ (996 810৫০17 

21060101056) 16002, 29০4 
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(8) ডাক্তারি পেটেণ্ট ফুডে শর্করার পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ 
অপেক্ষ। অনেক অধিক থাকে । ফলতঃ ডাক্তারি ফুডে শস্য-শর্করা, 

কুত্রিম হুপ্ধশর্করা ও বাজারের চিনি অত্যধিক পরিমাণে থাকায়, 

শিশুর উদরের নান! গীড়া প্রকাশ পায়। (৪) 

(6) ডাক্তারি সমস্ত কৃত্রিম ফুডেই স্রেহ জাতীয় উপাদান 

এ পরিমাথে থাকে না। ইহার ফলেই ডাক্তারি ফুড 

ওযাইলেই শিগুর নানা পীড়া জন্মে। (9) 

এ সম্বন্ধে বিখাতনাঁমা স্বৃবিচ্ত ভীক্তার ৬ রাধাঁগোবিন্দ কর 

( ডাক্তার আর, জি, কর) এল্.আর-সি-পি মহোদয় তাহার “শপ 

ও বাল-চিকিৎসা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন £--“শিশুদিগের কোন বিশেষ 

ফুভ নির্ববাচন করিতে হইলে, কেবল যে উহাতে শ্বেতসার আঁচে 

ব| নাই, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে উহার উপযোগিতা নির্দেশ 

করা যায় এমন নহে। নিদ্দিষউট ফুডে ষে চর্বিবি আছে তাহার 

(6) £116 50521 510910 02 1100100515 ৫%০10060. ০ 8০107 

7 1116 910009017, 10106 ০9106-50পু2 15 0100915 20016 পাচার 

0181. 011৩ 25101057005 1001 68056. 2169051801085561017 11130 
310128017.৮ (59৩ 1190012) 11০01017৩, 1015, 29০94.) 
শত হাম] জগত ০01 ০01700006 £6001511 ৪0০0. 10 (০ 

109 15 1500 98317711205) ক ক 21040100106 11905197506 20 01170 

৫18010575 ০0£ 00০ 10615, (3৫0 1078007, 31820 05001691 
[০0702192002 ২9০4.) 

(1) এজি ০৫ 5 20 00 099০০ 5০০৮.” (৩6০ [,07:005 
.7০৩৮ [015 2902) 
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কত পরিমাণ শিশু প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রধান 
কর্তব্য । ডাক্তারি ফুড সকলে চর্ধ্বির অংশ কম। উপরিউক্ত 

ফুড সকলের সহিত সম্ভঃ হুগ্ধ মিশ্রিত করিলেও শিশুর যে পরিমাণ 

চর্ব্বির আবশ্থুক তাহার অভাব হয়” 

“ইয়োরোপ ও মার্কিণ খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিশু ও বাঁলক- 
বালিকাদিগের জন্য বিবিধ প্রকার কৃত্রিম আহার্ধ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে। হুঃখের বিষয় যে, আজকাল চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে 

বিবেচনা, বিচার ও পরাক্ষা! না করিরাই, এদেশের শিশুদিগকে এ 

সকল ফুড ব্যবহার করাইয়া থাকেন। কলিকাতা সহরে, কৃত্রিম 

আহীর্ধ্য দ্রব্যের ত কথ্মই। নাই, নৃতন ডাক্তারি ওষধ দ্রবাঁ বাহির 
হইলেই তখনি তাহার ব্যবস্থা দেখা যায়।” 

এই কৃত্রিম ফুডগুলির ব্যবস্থা! সন্বন্ধে স্বদেশপ্রাণ, স্ুবিজ্ঞ 

ডাক্তার শ্রীযুত কার্তিকচন্দ্র বস্তু এম-বি মহোদয় তীহার “শিশু- 
পালন” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া- 

ছেন। আনরা সংক্ষেপে তীহার গ্রন্থ হইতে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত 
করিব। তিনি লিখিয়াছেন ₹-_ 

“বিলাতী নান! প্রকার পেটেণ্ট ফুড, ব্যবহারে কত শিশুর স্বাস্থা 
যে চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া। যায়, তাহা বলা যায় না। পেটেণ্ট 
ফুড, মুখরোচক ও সহজে হজম হয় এ কথা সত্য। কিন্তু ইহা 
পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশের পক্ষে একেবারেই অনুপোযোগী। 

এইরূপ খানে পালিত শিশুর স্বাস্থ্য আপাততঃ ভাল হইলেও, 
পরিণামে তাঁহা বিফল হইয়। যায়। পেটেন্ট ফুড, দ্বারা পালিত 
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শিশুকে অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধির জন্য হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। কিন্তু মেদ 
বৃদ্ধি স্বাস্থোর লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।” 

“অনেক পেটেণ্ট ফুডের বেশ অর্থপূর্ণ নাম আছে, কিন্ত 
কদাচ তাহ! শিশুদিগকে ব্যবহার করাইবেন না। শিশুদের 

আহারের জন্য খাগ্ভদ্রবো যে ষে উপাদান থাকা আবশ্যক, তাহা 

হইতে ইহাদের পার্থক্য দেখা যায় ।৮ 

“ইহাদের মধ্যে (পেটেণ্ট ফুড.) স্নেহ উপাদান (ফ্যাট) 
খুবই কম। আমিষাংশও পরিমাণে অনেক কম। কিন্তু দ্রবণীয় 

ও আদ্্ণীয় শালি অংশ (কার্বেবা-হাইডেট) অনেক অধিক 

পরিমাণে বর্তমান থাকে 1” 

“লবণের অংশও মানুষ ও গোছুপ্ধ হইতে কম ।” 

“এই সকল পেটেন্ট খাছ্ধে অদ্রবণীয় শ্বেতসার বর্তমান থাকার 
জগ্যই তাহা শিশুদের আহার্য রূপে একেবারেই ব্যবহার 

যোগা নহে ।” 

"কৃত্রিম ফুড, খাঁওয়াইলে শিশু দুর্ববল, অপুর্ণ-দেহ সী গড়িয়া 

উঠে, তাহার ফলে পেটের অন্ুখ হয়।” 

“পেটেন্ট ফুড খাইয়া শিশু খ্ববাকৃতি, ুরববল ও ক্ষীণপ্রাণ 
হইয়া থাকে |” 

হিন্দু জনর-জননীগণ ! একবার দেখুন, একরার পর প্ৃষ্টায 
প্রদত্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! এ দেখুন, স্বাভাবিক 
শিশু খানের উপাদান হইতে ডাক্তারি ফুডগুলির উপাদানের 

কত ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। এই কৃত্রিম ফুডগুলি আপনারা 
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ক্রয় করিয়া শিশুদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন। হায়! হায়! 

আপনারাই আপনাদের প্রাণপ্রতিম শিশুপিগের অকাল-মৃত্যুর 

সহায়তা করিতেছেন ! | 

প্র” লিশ্র ন্শিশু-খাছেল (যুদুডেলু ) ভাজিক্া। (৪) 

| শলীজাতীয় পদার্থ 
ঢা রে ঢ (0801১0-17 ১014655-) 

খ!দ্যের নাম। ডি টু নু টু চর 21: রি 
টি 122088 অদ্রবণায় দ্রবণীয় | 8 নে 

দি 2 ৬ রে ৃ  খ্বেতস|র | চিনি 
রি | শতকরা | শতকত | 

জগ থাচ্ঠে শিশুর শরীর রক্ষার ৰ ূ ৰ ৰ ০ রর 

উপযোগী উপাদানের পরিমাণ ৃ ০২২ [২৮ ছি মানি 
দেরি ্ উজ, 4 ৬ ০ 

হরলিস্পা, মল্টেড, মিক্ রা ১৩৮ ৯০ ৪.০ .1 াঠাড ২৭০ | ৩৭ 

এলেন্বা রর ফুড ১নং তা ৯৭ নু ২০০ ০০ ৰ ইসির 86188 

এ খ্নঃ রি ৯২ ১৫০ ৪. 185 ৩:৫০ ৩৯ 

ঘা ৩নং মহ ১৪ : ৮২৮ ০৫ ৃ ৬৫ 

বেনজারমূ ফুড ১০২ ১২ | ৭৯"৫ ৮৮1৮৩ 

মেলিন্দ্ ফুড, ণ'নি ০*১৮ ৮২৬ ৩৮ ৬৩ 

মিলে। লে। ফুড, রি ১১০৩ | ৩৯২ ১৯৬ ্ ৮১৩৮ ২১১ 1 ১৫৬ 

নেপল্স্ ফুড, ১১*০ ৪ ২৫ ৩৭"১৪ ৪০৯১ ১৭০ | ৫ 

রবিন্সন্ পেটেন্ট বালী ৫'১ ০৯ | ৮২ রি ১৯ | ১৯১ 

সেভরি এবং মুরফুড, ১ | ১০৩1 ১81 ৮তহ রঃ ৮৬1৪৫ 
ররর রহারররররররারররারাতরাারররারারতারারাারারারররাররররররহরররডাারটাটাররহররাররারারহররাররার 

(8) 969 ৮৪6৮৮ [9005 200 1১8520 11650101065, 0% 1), 2০১21 

ম0:581501, তা, 10, চা, টি, 05 ৮5 5৪৩24 এবং শিশু পালন ডাক্তার শ্রীযুক্ত 

কার্তিকচন্ত্র বহু এম-বি। 
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পেটেন্ট ফুড, ব্যবহারে নিন্লিখিত অস্থ্বিধা! দেখা যায়__ 
ডাক্তশল্র কাব্তিকবাবু বলিক্ীছেনন 2-- 

(১) “পেটেণ্ট ফুড়ে ষে বরাববূই একই উপাদান সকল বর্তমান 
থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই।” 

(২) “ছুড যে কত দিনের ভতৈগ্ার। তাঁহাঁও জানবার কোন 

উপায় রা 

(৩) “এই সকল পেটেন্ট ফুডের পুষ্টিকারিতার অন্থুপাঁতে দাম 
অনেক অধিক শাঁগে। 

(৪) “এই সকল পেটেন্ট ফুড ভোজী শিশুদের মধ্যে স্ক!ঠি রোগ 
হইতে দেখা যায়।” 

(৫) “ব্যবস্থামত তৈয়ারী কপিলেও অধিকাংশ শিশু গুটি লাঁভে 
সক্ষম হয় না। ফেহেতু- 

(ক) ইহাতে শ্েহাংশ অনেক কম | 
(খ) শালী জাতীয় উপাদান অনেক অধিক পরিমাণে থাঁকে। 
(গ) আমিষাংশ পরিপাক প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়! পরিপাক 

শক্তির ক্রম বিক/শের বি'শব অসুবিধা করিয়া দেয়।” 

“শিশুর চিরণক্র। রবারের নলযুক্ত ফিডিং. বোতল,--ইহা 
শিশুর চিরশত্র। দুগ্ধ নালের মধ্য দিয়া যাওয়ার লময় রোগের বীজাণু 
ঘারা দূষিত হয়। এ দূষিত ছুগ্ধ পানে পেটের অনু, কলেরা ও নানা 
প্রকার ব্যাধি শিশুর মৃত্যু আনয়ন করে ।” 

বিখাতনামা ডাক্তার আর, জি, কর, এল্, আর,সি, পি, মহোদয় 
তাহার “শিশু ও বালচিকিৎসা” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিথিয়াছেন £-_ 
“ছুঃখের বিষয় যে, আজকাল এদেশে অনেক বাড়ীতে শিশুর আহারের 
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নিমিত্ত কুত্রিম “ফুড” ব্যবন্ধত হইয়া থাক্ষে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন এবং 

বিবিধ অচিন্তশীয় উপায়ে ঘোষণা দ্বারা এই মকল “ফুড আজকাল 
আনেক স্থলে আমাদের শিশুদের একমান্তর আহার হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ঈপ্বর যেন আমাদের সন্তান-সন্ততিদ্ধের আহারের জন্ত পাচ শত ক্রোশ 

দুরদেশে ব্যবস্থা করিয়া রাখিযাছেন ! অনেক বাড়ীতে এমন দেখা যায় 

বে শিশু এই সল “ফুড” খাইয়া কোন প্রকারে বাচিরা আছে। এদেশে 

মাতিপ্তনে কি ঈশ্বর দুধ দেন নাই? গাভীর বাটে কি দুধ-নিঃসরণ 

বন্ধ হইয়াছে? শস্তপ্ত!মল! ভাংতভূমি কি বন্ধ7 হইয়াছে? চিকিৎসক 

হয় ত বিশেষ বিবেচনা করিনা রুগ্ন শিশুকে কোন “ফুড ব্যবস্থা 

করিয়ছেন। গৃহস্থেরা উহা শিশুর গ্রকৃত আহার মনে করিয়া বরাবর 

উহাই চালাইতেছেন। এটি সকল “ফুড” অযথা ও দীর্ঘকাল ব্যবহারে 

অনেক স্থলে রিকেট্দ্ রোগ হয়। বাঙ্গারের টীনের কৌটায় যে নকল 

“গাঁ়তুধ” বিক্রীত হয়, সে সকল জন মিশ্রিত করিয়া লইলে, চর্বির-ওংশ 

বলক্ষণ কম থাকে । আবার টানের কৌটাঁয় যে সকল শ্বেতসার-ঘটিত 

ফুড পাওর! খাঁর, তত্নমুদয় শিশুর প্রকৃত পুষ্টীপাধনের অনুপযুক্ত । 

এই সঞ্ল “ফুড” আহারে রিকেট্স পীর উত্পাদনের সহায়তা হয়। 

এই সকল “ফুড” বঝ)বহারে শিশ্ড ও বালক-বালিকা যোটা, 

চর্দিরিভর) ও থলথলে হইতে দেখ! যায় বটে কিন্তু তাহাদের দেহে যে চর্বির 

জন্মে, তাহা সুস্থ চর্ধধি নহে। ছুগ্ধ, মাংস, বুষ, আহানে যে চর্বির হয়, 

তাহ! হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেশে এত প্রকার আহার্দ্রবা 

আছে বদি সেই সকল হইতে চিকিৎসক কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া 

“মাথা ভাবাইয়া” স্থল বিশেষে আহার ও পথ্য এবং উহাদের প্রস্তুত 

প্রানী পুষ্ানবপুঙথরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন, ভাহা হইলে, আদি- 

কালিকার বিষম শৈশবীয় মৃত্যু সংখ্যা নিশ্চব অনেক কমিয়! যাইবে।” 
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স্রবিজ্ঞ, সমাজ হিতৈষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র রায় এল্-এম-এদ, 
মঙোদয় “ভাঁরতবর্ঘে লিখিয়াছেন £-- 

“আজকাল ছেলে জন্মিলেই তাহাঁকে “বিলাঁতী গাঁ দুধ” অথব! 
ফুড অন্ততঃ বালী, সা, খাঁওয়াইতেই হইবে। এইন্ধপ খাওয়ানের 
হেতু, প্রথমতঃ এ খাগ্ঠ তদীয় জননীর বা অপর আত্মীয়দের অভিপ্রেত। 
দ্বিতীয়তঃ চিকিতসককুলের নির্কোপধিতা ব! অবিবেকত|। তৃতীয়ত; 
সাহেবদিগের ঝ সাহেবীর়ানাগ্রস্ত বাঙ্গালী বাবুদের অন্ুুচিকীর্যা। এই 
ফ.্ড খাওয়ান প্রথা সর্ধথা বজ্জনীয়। তাহার কারণ বিলাঁতী 
খাগ্ঠগুলি ধাপি, উহাতে ভাইটামীন থাঁকে ন|। উহা৷ খাইয়া দেহের 

বানি * পু হয় বটে, কিন্তু শিশুরা রোগপ্রবণ ও অন্তঃদারহীন হইয়া 

পড়ে এবং উঠা ব্যবহারে দেশের অগণিত ধন অনর্থক বিদ্বেশীর 

কবলাত হয় ।” 

বিলাতী ছুগ্ধের ( কণুন্সূড, মি্ক ) অনিষ্টকারিতা | 

আজকাল অনেক শিক্ষিত ও ধনবানেরা “বিলাতী দুধ” 

শিশুদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন এবং সগয়ে সময়ে তাহারা 

চা ইত্তাদির সহিত বিলাতী দুগ্ধ পান করেন। এই 

“বিলাতী ছুধ” সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের বড় - বড় বৈজ্ঞানিক 

পণ্ডিতগণ কি বলিয়াছেন দেখুন £-- 

বিগত ১৮৯২ সালের ৯ই নবেম্বর বিখ্যাত ডাক্তারি “লেনসেট” 
গত্রিকাঁয় ডাক্তার জেলি মহোঁদয় লিখিয়াছেন--“এই দুধে (বিলাতী 
দুধে) শর্করা অধিক পরিমাণে থাকাতে মেদ বৃদ্ধি হয়, 

সামান্য কারণেই অন্য পীড়া জন্মে। এই বিলাতী দুগ্ধপানে 

০০ 



হিন্দু-ডুবিল ১৮৭ 

ছেলে প্রথম প্রথম খুব মোট! হয় সত্য, কিন্তু ইহার ফলে ছেলের 
মাংসপেশী নিস্তেজ হয়, ছেলে শীঘ্র চলিতে পাঁরে না, পেটটি 

বড় হর, ব্রহ্মতালু শীঘ্র যোড়৷ লাগে না। ছেলের সর্বদাই পেটের 

পীড়া! হয়, অধিক মিষ্টি ন| দিলে অন্য কোন পথা খায় না ।” 
ডাক্তার ডালা বলেন যে--“এই বিলাতী দুধ পান করিলে, 

ছেলে মেটা হয় মতা, কিন্তু রিকেট্স্ পীড়া প্রকাশ পায় রি 

বিখ্যাতনাম৷ ডাক্তার ফিসার এম, ভি, মহোদয় বলেন £_- 

“এই “বিলাতী দুধ” পানে শিশুরা রিকেটুস্ গীডায় আক্রান্ত হয় 

এবং সংক্রামক রোগ-গ্রাবণ হইয়া থাকে । নিউমোনিয়া, হাণিয়া, 

প্রভৃতি গীড়া অতি সহজেই প্রকাশ পায়, দেরীতে দত উঠে 

এবং পেটের গীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।৮ (9) 

স্্বিখযাত সিবিল সার্জন শীযুক্ত ধর্মমদীঁস বস্তু এমডি মহোদয় 

তাহার “স্বাস্থ্যরক্ষা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন_-বলাতী টিনের ঘনীভূত 
দুধে যবক্ষারজানময় পদার্থ থাকে না। এই দুধ পাঁন করিলে 

(9) 70177 0792 1, 0, $205--610132 01)1101015 50 160 10250 

£10106155 009 0055 916 01601909560. 10 1716001015 01501061, 02 

076 172৩ 1655 16515121100 2170 01055 10211 ০56০1211901 

0017102/17)5 50001) 2. 0155956 25 19150100171 0: [01710176105 002 

176৭ 1)2%৩ (6150600165 10 [1677189 হা] 06101071065 017 1০ 

11১0. 90660 ০015011192 10 0৫] 20050165 2720 700%/015---%/10 

01272170529 11090 00517 06110800115 0619500 00212760111) 006 

17160170001 1781)0. 1960:1)0,? | চে 
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শিশুগণ মোটা হয় বটে, কিন্তু তাহাদের যেরূপ গঠন হওয়া উচিত, 

তদনুরূগ্ি হয় না ।” 

স্থবিখ্যাত ডাক্তার স্যাদারল্যাণ্ড এম-ডি মহোদয় তাঁহার “শিশু 

চিকিৎসা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_কন্ডেন্স্ড, মিক্ক বা বিলাতী দুধে 

মেদের অংশ খুব কম দৃষ্টি হয়। ইহা! শিশুদিগকে খাওয়ান কর্তব্য 

নহে ।” [7০01 | 

রিকেট্দ্ (২1060 ) 

শৈশবাবস্থায় যে সকল গীড়। প্রধানতঃ প্রকাশ পাইরা থাকে, 
রিকেট্স্ পীড়। তন্মধ্যে প্রধান । ইহা! সার্ববা্গিক পীড়া । ইহাতে 

দেহের সমুদয় বিধানই (টিস্থ ) এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, উহাদের 

রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা হাস পায়। ইহার ফলে আক্ষেপ, শ্বাসনালী 

প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটাস ) অস্থিবিধান আক্রান্ত হয়, দেহের দীর্ঘাস্থি সকল 

কোমলীভূত হয়, প্রচুর ঘর্মম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাঁশ পায়। 
এই ঠা কারণ-_-মগ্তপায়ী, উপদংশগ্রন্ত পিতামাতার সন্তান 

সাধারণতঃ এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতন্তিন্ন উপযুক্ত 

আহারের অভাব, াতৃসত দুধের অভাব, জনাকী্ণ স্থানে বাস 
ম্্ জনা$ল দি সশ 

(5০) £119 ৮971045 10:105 0£ 00700613560. 17311]5) 1561, 010 

(৫ 101 056+ 210. 17060170009] 461101617 আহ ভিডি আঃ আজাতট ০: 

(021 0010821 2 60595 01 80277 40300 01101021 5106119705 

200 010002)021 2139.153)9 9170 0726 00170509560 [01100001205 

9০110161201 1919 91509101701 0০ 0560 101 27 1097 (95 15 

7621200000110/56256 1 0001017 রি 04, 99021197011, 105 
1 [05 05 0926 23) 
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ইত্যাদি। শিশুরা উপযুক্ত আহারের অভাবেই সচরাচর এই গড়া 

দ্বারা আক্রান্ত হয়। যথা-(১) শিশুর আহার্য বে যদ 

চর্বিবর পরিমাণ কম থাকে, এবং (২) যর্ধি উহাতে নঁতদার, 

চিনি, গদূ প্রভৃতি কার্বেবাহাইড্েটেন পগ্গিমাণ অধিক থাকে। 

বল! বাহুলা, ডাক্তারী পেটেণ্ট ফুডগুলিতে অর্থাৎ শিশুদের 
কৃত্রিম আহীর্বাদ্রব্য মাত্রেই উল্লিখিত দুধণীয় অবস্থা বর্তমান 
রহিয়াছে । এ আন্থন্ধে বিখাতনানা ভাক্তার স্বাদারলাগ 

মহোদয় তাহার শিশু রর গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে 

উল্লেখ করিয়াছেন । (7) তিনি আরও ব'লরছেন যে, “পেটেন্ট 

ফুড শিশুকে না দিয়া মাত ঘি [নজের স্তগদু্ধ দ্বারা শিশুকে 

পালন করেন, তবে কখনও রিকেটম্ পীড়। হঈবে না।৮ (2) 

“ন্তনাদুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে না৷ থাকিলে, গাভী দুগ্ধ দেওয়া কর্তৃব্য ।” 
(53) “বড় বড় সহরে যদি বিশুদ্ধ গাভী ছুগ্ধের ব্যবস্থা করা যায়, 

পাপী পপ সাপ পপি ০ পপ শপ শপ পা 

(5) 41100 010060 অগা 190৭9 *11660670075501160 0: 

100005:04 270 127001% 1691017151)12 01116 170000010০0 

11015150130 210 01780800011200 0 40511010028 804 

[10161709200 109 20 0০555 01 €207013015107051908197(০৪. 

[)100, 0, 24) | 

(12) 511 2 15621159 1000065 আন ]তঘঠ 0129০0৫2111 

15005 1003 11/0 261958102 1000050155 2004 0505 00০00 05020 

10005 710205017৮০ 0005 52101 25501 07980 000 1086 11] 

101 10৩০01200 1501501 41106 006 21012] 06104 01190051001 

(১০৫ 7))160+ 0, ২০) 

(03) 11076 050106725০6 00905 01 আদা]5 ০০5 হা] 

7025 705 85৩7 91077811720 (8৩ 15291 (১০৫ 10100 7৯ 8) 
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মাতৃস্তন্য হুপ্ধও যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে তাহার উপায় করা যাঁয় এবং 

পেটেগ্ট ফুড গুলি বাবস্থা করা না হয়, তবে শৈশব মৃত্যুর হার 
অনেক পরিমাণে হস পায় সন্দেহ নাই ।৮ (4) 

বদের হিন্দু ডাঁভাব মহৌদর়গণের সমীপে 

নিবেদন | 

আমরা বঙ্গের হিন্দু ডাক্তার মহোদয়গণের সমীপে কাতর প্রাণে 

নিলি নি বেদন দা 1 জ্ঞাপন করিভেছি ; যথা 2 

১। হিন্দু ডুবতে বাঁসর়াছে। এই ভীষণ দুর্দিনে এ দেশের 

ডাক্তার মহোদয়গণের কার্ষোর বা ব্যবস্থার ফলে হিন্দু সন্তানগণের 

গুরুতর স্বাস্থাহানি ও অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, ইহা! বড়ই দুঃখের 

ও লঙ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। 

২। ডাক্তারি পেটেণ্ট ফুড. গুলি এ দেশের শিশুগণের পক্ষে 
গুরুতর স্বাস্থাহানিকর,_-বিষভুল্য। মহাপ্রাজ্ঞ ডাক্তার আর, জি, 
কর মহোদয়ের সঙ্গে আমরাও নিবেদন করিতেছি যে-_দেশে এত 

প্রকার আহার্ধ্য দ্রব আছে, যদি সেই সকল হইতে চিকিৎসকগণ 
কিঞিঃ বিবেচনা করিয়া, “মাঁথা ভাঁবাইয়।” স্থলবিশেষে উপযুক্ত 

দেশী পথ্য এবং উহাদের প্রস্তুত প্রণালীর উত্তম রূপে ব্যবস্থা 
করিয়া দেন, তাহ হইলে আজিকালিকার বিষম শৈশবীয় 
মৃতুসংখ্যা নিশ্চয় অনেক কমিয়া যাইবে. 

(04) ৯ ৯0296 0410 0৩ 9. 8752 911 10106 107015 হ0০ 

0110 12070710560 0৮ 12185 01016880965 291100 0. 25) 
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৩। এ দেশের বড় বড় ডাক্তার মহোঁদয়গণ সকলে. একত্র 

হইয়া দেশী পধ্যগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়া জন- 

সাধারণের মধ্যে দেশী পথোর গ্রচার ও ব্যবস্থা করিয়া 'দেশের 
প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবেন, এই বিনীত প্রার্থনা । 

৪। আজকাল সর্বত্রই অতি ভীষণ চিকিৎসাধিভ্রাট দৃষ্ট 

হইতেছে । ইহার ফলেও বু লৌকের স্বাস্থা ও অর্থ হানি এবং 
অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। সামান্য সামান্য গীড়ায় রাশি রাশি উষধ 

প্রয়োগ, জভ্যধিক মাজার গুধধ বাবস্থা, কমিশনের লোভে লম্বা লম্ব' 

ওধধ পঞ্রের (প্রেস্কৃপস্ন ) ব্যবস্থা এবং নিতা নুতন নূতন ওষধ, 

ইন্জেক্শন্ ও কৃত্রিম পথ্যাদির ব্যবস্থা, অনাবশ্যক ওষধ ব্যবহার, হঠাৎ 

গীড়া আরাম উদ্দেশ্টে উগ্র বা বিষাক্ত বর ব্যবহার, অবস্থাপন্ন 

রোগীদের ঘণ্টায় ঘণ্টার ষধ ও চিকিতসা পরিবর্তন, চিকিৎসকদের 
মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের হিংসা, দ্বেষং মনোমালিন্য, 

ঘরে ঘরে হাতুড়ে ডাক্তারের প্রাছুর্ভাৰ ইত্যাদি নানা কারণে এদেশে 
সর্ববত্রই অতি ভীষণ চিকিতসাবিভ্রাট দূ হয়। আমরা অতীব 
দুঃখের ও লজ্জার সহিত এই সকল অপ্রিয় সত্য কথা লিখিতে 

বাধ্য হইলাম। এ দেশের স্থবিজ্ঞ ও সমাজ হিতৈষী চিকিৎসক 
মহোদয়গণ উপরিউক্ত সমাজের অতীব গুরুতর অনিষউজনক 

ব্যাপারগুাল (যাহা তীহারা সর্ববদ্দাই উপলব্ধি করিতেছেন ) দূর 

করিতে যথাসাধ্য যত্বু চেইটা করিবেন । 
৫। ডাক্তারি তেজস্কর ওষধ বানুল্যরূপে সেবন করিয়। 

আমাদের দেশের লোকদের গুরুতর স্বাস্থ্য ও অর্থ হানি ঘটিতেছে। 
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ডাক্তারি ওধধ যাহাতে বাহুলারূপে দেশময় প্রচারিত ন| হয়, 

অনাবখ্ক কারণে রাশি রাশি গুধধ কেহ বাবস্থ। না করেন, 

এজন্য এ দেশের ডাগর মহোদরগণের প্রাণাস্ত যতু-চেব্া ও 

স্বার্থতাগ করিতে হইবে। ডাক্তার মহোদয়গণ যদি সামান্য 

সামান্য গীড়ায় দেশী “মুিযোগ” ওুষধগুলি বাহ্লারূপে বাবস্থা 
করেন, অন্ততঃ গরীব ছুঃখীদের ব্বস্থ। করিয়া দেন, তবে দেশের 

প্রকৃত কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। আমেরিকার বিখ্যাতনাম। 

ডাক্তার জর্ডজ ক্লার্ক মহোদয় বলিয়াছেন ঘে “বর্তমান চিকিসকের! 

বদি চরকের মতানুষায়ী টিকিৎস| করেন ভবে রোগীর মুড্ভার সংখা 

অনেক পরিমাণে হ্বাস পাইবে ।” 

তায়! এই “চরক-সংহিতা” গ্রন্থখানি ডাক্তার মহোঁদয়গণ 

অনেকেই বোধ হয় একবারও মনোযোগের সহিত পাঠ করিরা দেখেন 

নাই। যে জাতির অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের এইরূপ আত্ম- 

বিশ্কৃতি ঘটে, সে জাতির প্রতি ভগবানের করুণা কখনও 

পতিত হয় না। 

৬। আমেরিকার জগদিখ্যাত ডাক্তার কাপেণ্ডারাস্ মহোদয় 
বলিয়াছেন যে “আায়ুর্ব্বেদই যথার্থ স্বভাব ও বিজ্ঞান সম্মত 
চিকিগুসার অনুসরণ করিয়াছেন।” আর আমরা-হিন্দু সন্তানের 
আমুর্বে্দ শান্্রকে অবৈজ্ঞানিক ও হাতুড়ের ওষধ ,বলিয়া অবজ্ঞা 
করিয়া থাকি এবং কবিরাজ মহোদয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া 

থাকি। ফলতঃ কবিরাজ মহোদয়েরাই এ দেশের প্রকৃত সেবক, 
তীহীরাই দেশের অগণিত অর্থ রক্ষা করিতেছেন এবং এদেশের 
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লোকদের স্বাস্থ্যও অক্ষুন্ন রাখিতেছেন। আর ডাক্তার মহোদয়গণ 

অগণিত অর্থ_কোটি কোটি টাকা_বিদেশী বণিকগণকে প্রদান 
করিয়া দেশের দুঃখ দম্য দিন দিনই বুদ্ধি করিতেছেন । স্বাস্থ্য হানির 
ত কথাই নাই। এ দেশের ডাক্তার মহোদয়গণকে জগতের ওষব 

বিক্রেতাদের এজেন্ট বলিলেই হয়! জগতের সর্বত্রই দেখিতে 
পাই 'যে, প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত লোকেরা শিল্প বাণিজ্য 

ও নানা উপাঁয়ে বিদেশ হইতে অগণিত অর্থ স্বদেশে আনিয়। 

দেশের ধন বুদ্ধি করিতেছেন, আর এই হতভাগ্য দেশের শিক্ষিত 
লোকেরাই নানাভাবে অগণিত অর্থ বিদেশী বণিকগণকে 

প্রদান করিয়। দেশটাকে একেবারে ডুবাইয়৷ দিতে বসিয়াছেন ! 
৭। এদেশের ডাক্তার মহোদ্যগণ নিঃস্ার্থভাবে প্রাণাস্ত 

বত্ব চেষ্টা করিলে এখনও এদেশের ছুঃখ, দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইতে 
পারে। তীহার! যদি সকলে আযুর্বদ শান্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন ও 

*মলোচনা করেন, আয়ুর্ষেব্দীয় ওষধগুলি বর্তমান সময়োপযোগী 

করিয়া প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন এবং জগতের সর্বত্র বাহুল্য- 

রূপে প্রচার করিতে পারেন, তাহা! হইলেই দেশের দুঃখ, দৈন্য-_ 

অভাব অনটন দূর করিয়া দিতে পারেন। আযূর্ব্বেদীয় ওষধের 
সহিত জগতের কোন জাতীয় ওষধের বিন্দুমাত্রও প্রতিদন্দিতা 
নাই। এদেশের ডাক্তার মহোদয়গণ প্রাণান্ত যত্বু চেষ্। করিলেই 

আমুর্বেবদীয় ওষধ জগতের সর্বত্র প্রচার করিতে সক্ষম হইবেন, 

ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কবিরাজী মতের ওষধগুলি বন্ধ 

পীড়ায় বিশেষতঃ পুরাতন গীড়ায় বিশেষ উপকারী । আরুর্ষেদ মতের 
১৩ 
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তৈলগুলির ন্যায় মহৌবধ ত জগতের কোন চিকিৎসা! গ্রন্থেই দৃষ্ 
হয় না। এতত্তিন্ন কবিরাজী বটিক1 গুলিও সহজ লভা অন্ুপান 

দ্বারা এবং পাঁচনগুলি জগতের সর্বত্র বাহুল্যরূপে সহজেই প্রচার 

করা যাইতে পারে। এক ক্বর্ণসিন্দুর উৎকৃষ্ট উপায়ে প্রস্তৃত 
করিয়। জগভের সর্ব্বপ্র প্রচার করিলে সহজ সহত্র টাকা অতি 
সহজেই সংগ্রহ করা যায়। “চ্যবনপ্রাশ” প্রভৃতি নানা উৎকৃষ্ট 

কবিরাজী ওষধ দ্বারাও যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 
৮। মরা বিনীতভাঁবে এ দেশের হিন্দু ডাক্তার মহোদয়গণের 

সমীপে এই নিবেদন করিতেছি যে, আ'রুর্বেেদ অবৈজ্ঞানিক ও 
কবিন্ান্তী বধ হাঁড়ুড়ের ওুধধ-_-এই সকল ডাহা মিথা। কথ! 
তাহারা তাহাদের হৃদয় হইতে সমূলে দূর করিয়া ফেলুন 
স্বার্থপর বণিক জাতির! এ দেশে ডাক্তারি ওুধধ প্রচার উদ্দোশ্যে-_ 

“আয়ুর্বেদ অবৈজ্ঞানিক” বলিয়া! প্রচার করিয়াছে এবং উহীর ফলেই 
আজ আমরা কোটি কোটি ট!কার বিদেশী তেজস্কর ওষধ ও কৃত্রিম 
পথ্য ক্রর করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি। 

৯। এতন্তিন্ন এদেশের উচ্চ শিক্ষিত ও ডাক্তার মহোদয়গণ বদি 

সকলেই জগঘিখ্যাত ডাক্তীর পি, সি. রায় মহোদয়ের-ন্যায় ডাক্তারি 

ওষধগুলি এদেশে প্রস্তুত করিতে যত করেন, তবে দেশের প্রকৃত 

কল্যাণ হইবে। ডাক্তারি অধিকাংশ ওধধই এদেশে পর্যাপ্ত 

পরিমাণে পাওয়া যায়। হিমালয়ের এক একটি শৃঙ্গে এত অসংখ্য- 
অগণিত প্রকারের তরুলত। গুলা ও বৃক্ষাদি ভগবান সৃষ্টি করিয়া 
রাখিরাছেন, যদ্বার৷ সমস্ত জগতের সমস্ত ডাক্তারি ওষধ প্রস্তুত করা 
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ধাইতে পাঁরে। যে ২8টি ওষধ, যথা-_ইপেকাকুয়ানা, বেলাভন, 

ইত্যাদি ডাক্তারের জগতের নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়! থাকেন, 
তাহাও ভারতে বিশেবভঃ হিমালয়ে অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট 
পরিমাণ সংগ্রহ করা 'যায়। ধরুন, ডাক্তারের] আমেরিক! 

ব্রেজিল হইতে ইপেকাকুয়ানারুট সংগ্রহ করেন, ভারতে 

গোয়া, কালিকট্ ও দ্বারজিলিং পাহাড়ে ( হিমালয়ে ) এই লতা 

র্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। যায়। এই ইপেকাক্ ঘটিত ওবধ--. 

ইপেকাঁক্ চুর ভাইনাম ইপিকাক্ ও ইহার সার “এমেটান্” 
আজকাল ডাক্তার মহাশয়ের বানুল্যরূপে ব্যবহার করিয়া 

থাকেন। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে এক কোটি টাঁকার 
ইপিকাক্ ঘটিত উক্ত ওঘধ গুলি বিক্রয় করিয়া বিদেশীয়েরা 

লাভবান হইয়! থাকেন। আরও দেখুন, বিদেশী বণিকেরা আরবি 

গঁদ, বাবল!র গঁদ, (কাপিলার আঠা), শুগ্না, সফপ, রেউচিনি 
ইত্যাদি অসংখ্য ওষধ এদেশ হইতে জাহাজ ভরিয়া বিদেশে 

লইয়। ষায়। তথায় মাত্র একটু চু করিরা, বড় বড় শিশিতে সুন্দর 

লেবেল আঁটিয়া, পুনরায় এদেশে প্রেরণ করেন। আমর! তাহাই 

পালভ গাম্একেশিয়া, পালভ, জিগ্রার, মান্টার্ড, পালভ, রিয়াই 

নামে সহজ সহজ টাকার ওষধ ক্রয় করিয়া থাকি। উপরি উক্ত 

কয়টি মাত্র ওষধ হিমালয় ঝ| ভারতের নানাস্থান হইতে মংগ্রহ 

পূর্বক তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বিক্রয় করিলে যে লাভ হইবে, 
তন্বীরা বঙ্গের সমস্ত যুবকের অন্ন-বন্ত্ের স্বব্যবস্থা হইতে গারে। 

হরীতকীর স্ায় মৃঢু বিরেচক, আগ্মেয়, বামুনাশক, বলকারক ও নানা 
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গীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ জগতে আ'র দ্বিতীয়টি নাই। আয়ুব্রেদে 
ইহাকে প্রাণদ!, পথ্যা, সুধা ও ভিষকপ্রিয়। বলিয়াছেন । এই হরীতকী 

দ্বারা মৃদ্রু বিরেচক উকৃষ্ট পেটেণ্ট-ওষধ প্রস্তুত করিয়। জগতের 

সর্বত্র গ্রচার করা যাইতে পারে। এতত্তিন্ন ইহ দ্বারা কালী 

এবং নানা উতকুষ্ট পণাত্রবা প্রস্তুত করা যায়। ফলতঃ এদেশের 

কবিরাজী ওধধগুলি এবং দেশী ওষধ দ্বার! নাঁনা পেটেণ্ট যব বিদ্ধ 
প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া! জগতের সর্বত্র প্রচার করিতে পারিলে 

এ দেশের দুঃখ দৈন্য এক দিনেই দূর হ্ইয়! যাইতে পারে। 
১০ । আমাদের শেষ প্রার্থনা] এই বে, এদেশের ডাক্তার, 

কবিরাজ ও শিক্ষিত মহৌদয়গণ হিমালয়ের নাঁনা স্থানে ডাক্তারি ও 

কবিরাঙ্জী গুধধগুলি প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করুন। কারণ 
হিমালয়ের ভেষজগুলি অতীব সতেজ ও হৃষ্টপু্ট দৃষ্ট হয়; 
হিমালয়ের সর্বেবাৎকৃষ্ট ভেষজ দ্বার! 'ওধধ দ্রব্য প্রস্তুত করিলে 

সেই ওষধ সমধিক ক্রিরাবান্ হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

এতদভিন্ন ওষধ প্রস্ততের ব্যয়ও অতি অল্প পড়িবে। 

১০। বিদেশী বন্দি ব্যবহার । 
নানা বর্ণের ছিট্, শালু ও পাকা পাড় প্রস্তুত এবং কার্পাস, 

রেশম ও পশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার উপায় পুর্বে এক 
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মাত্র ভারতবাসীরা অবগত ছিলেন। পাশ্চাতোরা ভারত হইতে 

রঙ্গ প্রস্তুতের উপাঁয় শিখিয়া গিয়াছিলেন । 

আমাদের দেশের কারিকরগণ পুর্বে কি কি প্রব্যাদি দ্বারা 
কাপড়ে রং, পাক পাড় এবং কার্পাস, রেশম ও পশম রঞ্জিত 

করিতেন, তাহাই আমরা সর্ববপ্রথমে উল্লেখ করিব। প্রাচীন 

ভারতে ( এখনও কোন কোন স্থানে ) দেশীয় এই সমস্ত বিশুদ্ধ 

দ্রবা ছারা কার্পাস, রেশম, পশম রং করা হইত। যথা-কুম্ুমফুল, 

মঞ্জিষ্টা, মালচ ( আউচ ), হরিদ্রা, আল্ত, বকম কাষ্ঠ, কৃমিদানা, 
খদির, ঢাইফুল, ভেলার আঠা, নানাবিধ বৃক্ষের গদ এবং 

হিরাকস, ফট্কিরি, চাখড়ি, গিরিমাটি, নীল প্রভৃতি উদ্ভিদ ও 

ধাতব দ্রব্যাদি । বলা বালা, এই সমস্ত জব্যাদি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, 

পবিত্র ও স্বাস্থ্াকর ছিল; ইহাদের কোনটির মধ্যে বিন্দুমাত্র 

বিষাক্ত ধর্ম নাই। 

পূর্বেবেই বলা হইয়াছে, ছিট্ প্রস্তুত করিবার আচার্ষা ভারতবর্ষ, 

স্থতরাং এদেশে অতি পরিপাটারূপে নান! বর্ণের ছিটু প্রস্তুত হইত। 

বিদেশীয়ের বাহা চাকচিক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অস্বাভাবিক, 

কৃত্রিম ও অতি ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা এ সমস্ত রং প্রস্তুত 

করিয়া থাকেন। বলা বালুল্য, এজন্যই বিদেশীরা স্থুলভ মুল্যে 

চাঁক্চিক্যশালী বদ্রাদি বিক্রয় করিতে সমর্থ হন। 

বিদেশীর! কি কি দ্রব্য দ্বারা পাকা পাড়, নানারঙ্গের ছিট, এবং 

কার্পাস, পশম, রেশম, প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকেন, তাহা 

নিন সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। 
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১। বিদেশীরা থান কাপড় প্রভৃতি নিন্লিখিত দ্রব্য দ্বারা 

কমলা রং করিয়া থাকেন ; যথ।-_স্থগার অব. লেড, বাইক্রোমেট 

অব্ পটাস্, চুণের জল ইত্যাদি দ্বারা নান৷ উপায়ে কমলা রং প্রস্তত 

করেন। উক্ত দুইটী ওষধই ভয়ানক বিষাক্ত । 
২। চাঁপাফুলের মত পাঁকা রং করিতে হইলে, সুগার অব. 

লেড ( পাইরোলিগ নেট বা এসিটেট অব. লেড ), হিরাকস, গরম 
জল ও গঁদ দরকার হয়। 

৩। পাকা নীল-রং করিতে হইলে মন্ছাল ( মনঃশিলা-_ 

ভয়ানক বিষাক্ত ), নীলচুর্ণ, বাখারি ও গদ দরকার হইয়া থাকে । 
৪। কাপড়ের গাক। পাড় ও পাক! ছিট করিতে হইলে 

স্থগার অব. লেড, এসিটিক এসিড, ফটকিরি প্রভৃতি দ্বারা রং 

তৈয়ার করিতে হয়। 

৫। পূর্বেব আমাদের দেশে রং পাকা করার জন্য গোময় 
ব্যবহৃত হইত। বিদেশীয়ের আর্সেনিয়েট অব সোডা (ভয়ানক 

বিষাক্ত পদীর্ঘথ) ফন্ফেট, অব. সৌডা, সেলিসিলেট, অব্ সৌডা 

প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

৬। পূর্বের এদেশে খদির, জাঙ্ল প্রভৃতি বারা রঙ্গ তৈয়ার 
করা হইত। এক্ষণে বিদেশীয়েরা৷ বাইক্রোমেট অব. পটাঁশ 

প্রভৃতি উগ্র ও বিষাক্ত ভ্রব্য দ্বার! খদিরের পাকা রং করিয়া 

ধাকেন। 
৭। কাপড়ের উপর তুঁতে বা জাঙ্গালের ছাপ দিয়া 

'ুকাইলে, চুণগোল! দিতে হয়। পরে এ নীল বর্ণ হইলে 
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কাপড় খানি শিমুলক্ষারের ( শহ্খবিষ) বা আর্সেনিয়েট অব. 
পটাশের জলে ফু টাইলে হরিঙ বর্ণের রং হইবে। 

৮। ঠমজেপ্টার।-_ আজকাল এই দ্রবাটা এদেশের সর্বত্রই 
বাবহার হইতেছে । লাল কালীর জন্য, হোলির পিচকাঁরির জন্য, 

শীল মোহরের কালীর জন, বিলাসিনীদের করতল ও ওষ্ঠ রঞ্জিত 

করিবার জন্য, চিত্রকরদের নান! দ্রব্য রং করার জন্য, কাপড় লাল 

রং করার জন্য, মেজেণ্টার এদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার কর! 

হইয়া থাকে। পূর্বে এদেশে নানা বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি দ্বার আবির প্রস্তুত 

করা হইত। এক্ষণে মেজেপ্টার দ্বারা আবিরের রং করা হইতেছে। 

এনিলিন্, সালকিউরিক্ এসিড, বাই/ক্রামেট, অব. পটাশ 

প্রভৃতি দ্বারা নানা উগায়ে বেগুনী বর্ণের মেজেন্টার প্রস্তুত 

হয়। 
(২) এনিলিন্, শঙ্খবিষের ( জর্সেনিয়াস এসিড.) সহিত 

মিশাইয়া মেজেণটার প্রস্তৃত হয়। () 

এক্ষণে পাঠিক, এ সমস্ত ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ কি কি উপায়ে 

আমাদের শরীরস্থ হইতে পারে দেখুন 

প্রথমতঃ বিষান্ত পদার্থ নীনা ভাবে আমীদের শরীরস্থ হইলে 

বিষক্রিয়। প্রকাশ করিয়া থাকে । যথা | 
িিযিরিডারিতীতািতিািরি রি 

(1) “45০1116 ৩০০ 110 7০৫৩1, 2796210 ৪010. 1976৩1% 

9560 10. 1135 0020090006 ০1 21986755) 9001026 1৩1] 0: চি 

210 11716 27557626501 00088 204 5০0৫9 216 ৪11 1001902005-? 

(9০০ 19157510 81591975, 5 107 135559274 21. [0 1১ 294) 
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(১) বিষাক্ত পদার্থ কতকটা অধিক মাত্রায় খাইয়া ফেল 

তৎক্ষণাৎ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। 

(২) বিষাক্ত পদার্থ নিশ্বাসপথে শরীরস্থ হইলে বিষলক্ষণ 

প্রকাশ পায়। 

(৩) বিষাক্ত পদার্থ চর্দপথে বা লোমকুপ দ্বারা শরীরস্থ 
হইলে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় । 

(৪) বিষাক্ত পদার্থের ধুম শরীরস্থ হইলে বিষক্রিয়া 

প্রকাশ পায়। 

(৫) বিষাক্ত পদার্থ ক্ষত দ্বারা শরীরস্থ হইলেও বিষক্রিয়া 

প্রকাশ পায়। 

এক্ষণে সীনধাড়ু ঘটিত ওঁধধ তিল তিল পরিমাণে বিষাক্ত 

হইলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই উল্লেখ করিব। 

অল্লমাত্রায় কিছুকাল সেবন বা উপরিউক্ত কোন কারণে 

সীসধাতু শরীরস্থ হইলে প্রথমতঃ মুখ, তালু ও নাসারন্ধের গুতা, 
প্রত্জাবের হাস, কোষ্ঠ-কাহিম্য পাকাশয়ে ক্লেশ ও উদরে বেদনা, 
ক্ষুধামান্দা, বিবমিষা, বমন ইত্যাদি লক্ষণ. প্রকাশ পায়। 
মাড়ীর অন্তভাগ নীলবর্ণ দেখ| যায়। সর্বদা মিষউ আস্বাদ, 
নিশ্বাসে এক প্রকার দুর্গন্ধ, শরীর শী, চক্ষুর বর্ণ অস্থচ্ছ 

ও পীত, ধমনীর গতি মন্দ, মানসিক রা ইত্যাদি লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। 

সীসশূল ( কলিকা পিক্টোনম্ ব1 লেড, কলিক্) প্রকাশ পাইলে 
উদরে ভয়ানক বেদনা হয়, এ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পায়। 



হিম্ুডুবিল। ২০১ 

উদরস্থ পেশী সকল কুঞ্চিত ও কঠিন হইয়! উঠে। মল বদ্ধ হয়। 
উদর চাপিলে রোগী একটু আরাম বৌধ করে। কখন কখন 

পিত্ত বমন হয়। 

উপরি উক্ত কোন কারণে তিল তিল পরিমাণ আর্সেনিক 
ক্রমে ক্রমে শরীরম্থ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়; 

থা ?_- 

প্রথমে চক্ষু ও পাকাশর আক্রান্ত হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ এবং 

জলপুর্ণ ও তীব্র বেদনাযুক্ত, নাসারন্ধ, মুখ ও গলনালী রক্তবর্ণ ও 

প্রদাহযুক্ত হয়। পিপা্া, ক্ষুধা লোপ, উদরে ভারবোধ হইয়া 

থাকে। চর্ম শু, চন্ম্বের বিকৃতি অর্থা২ একজিমা বা 
আর্টিকেরিয়া (আমবাত) উপস্থিত হয়। নানারপ চক্রোগ 

উপস্থিত হয় এবং মন্তরকে দপদরপাঁনি বেদনা উত্পপন্ন হয় এবং সন্ধি 

সকলের প্রদাহ ও স্ফীতি প্রকাশ পায়। অধিক মাত্রায় শরীরস্থ 

হইলে বিবমিষা, বমন এবং উদ্ারাময় আরম্ত হয়, রক্তমিশ্রিত 

কর্দমৰ ভেদ ও অতিশয় বেদন! ও কুম্থন উপস্থিত হয়। 
উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত নানা পীড়া সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। 

বিদেশী রং কর! বন্ত্াদি ব্াবহার এ সকল পীড়ার অন্যতম কারণ । 

ডাক্তার হাজ বেগ মহোদয় লিখিয়াছেন যে “আসে নিঞ্ধ ঘটিত 

ওষধগুলি দ্বারা বিষাক্ত হইলে ওলাউঠার ন্যায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 

পায়।” [2] 

(2) 117৩ 5%70101008 7০৪৩/015 80 2190 01 00001672০? (56০ 

[01100 ?১। 279.) 
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হাইডো দিয়ানিক্ এমিড. একটী অতীব প্রবল সাংঘাতিক বিষ। 
এই ওষধ সংস্ষউ সমস্ত লবণও ভয়ানক বিষাক্ত । 

বাইক্রোমেট অব. পটাশ অতি ভয়ানক বিষাক্ত পদীর্ঘ। ইহা 

শরীরস্থ হইলে শরীরের বিধান নষ্ট হইয়। যায়। রোগীর 
মুখে গলদেশে ও নাসিকায় একপ্রকার দুরারোগ্য ক্ষত জন্দিয়৷ 

থাকে। 

উপরি উক্ত লক্ষণসংযুক্ত নানাবিধ উত্কট ও দুরারোগ্য পীড়া 
আজকাল আমাদের দেশের সর্বত্রইপ্রতি গৃহেই দেখিতে 
পাওয়৷ যাইতেছে না? ফলতঃ সীস, আর্সেনিক, হাইডেসিয়ানিক 

এসিড, ক্রোমিক এনিড, প্রভৃতি সাংঘাতিক বিষাক্ত পদার্থসংস্ষ্ট 

বিদেশীয় বন্ত্রাদি হইতে অণু-অণু পরিমাণ বিষ অলক্ষিত ভাবে 

প্রতিনিয়ত আমাদের নিশ্বাসপথে, ঘন্মীপথে, ক্ষত দ্বারা, ধুম গ্রহণে 

শরারশ্থ হইতেছে এবং আমরা নিত্য নুতন নূতন উৎকট ও দুরারোগ্য 
গীড়ার আক্রান্ত হইতেছি। 

হে হিন্দু জনক-জননীগণ ! আপনারা আপনাদের সন্তানদিগকে 
কখনও বিদেশী নানাবর্ণের ছিট দ্বার! প্রস্তুত পোষাক, গেঞ্জি, 

মোজা, আলোয়ান ইত্যাদি ব্যবহার করাইবেন না। অনেক জনক জননী 

তাহাদের সন্তানকে বিদেশী সুলভ মূল্যের সুন্দর পৌষাঁক পরাইয়া 
বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু তীহাদের. এই আনন্দ কি 

জন্য যে অতি শীঘ্রই নিরানন্দে পরিণত হয়, তাহ বোধ হয় তাহার। 

কেহই জানেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন ন1। ফলতঃ এ সমস্ত বিদেশী 

কাচ৷ রঙ্গের ছিট্ কাপড় এবং গেঞ্জি, মৌজা, আলোয়ান হইতে 
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বিষাক্ত পদার্থ তিল তিল পরিমাণে শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হইতে 
থাকে এবং শিশু নানা উতৎকট্ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। পুনরায় 
নিবেদন করিতেছি বিদেশী মনোমুগ্ধকর সন্ত ও বিদেশী রং করা 

কোন দ্রব্যাদি কখনও শিশুগণকে ব্যবহার করাইবেন না। 

বিদেশী পরিচ্ছদ ব্যবহার । 

শিশুদের শব্যা ও বন্ত্রাণি সম্বন্ধে চরক সংহিতা 
উল্লেখ আছে 

"শ্য়নাস্তরণপ্রাবরণানি কুমারস্ত মৃুলঘুগুচিস্থগন্ধিনি স্থ্যঃ।” 

অর্থাত কুমারের শব্যা ও বন্ধ্াদি কোমল, লঘু, শুচি ও ন্ুগন্ধি 

হওয়া আবশ্ুক। 

আজকাল আমাদের দেশের শিশু, বালক, বালিক। ও যুবক, 

যুবতীগণ বিদেশী নানাপ্রকার পৌঁষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 

থাকেন। ইহার ফলেও আমাদের শিশু ও বালক বালিকাদের 

গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইচ্ছেছে। 

জগঘিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন__ 

“পাশ্চাত্য দেশের জননীগণ শিশু ও বালক বালিকাদিগকে 

ভত্যন্ত ভারি ও লম্বা পরিচ্ছদ এবং কন। জামা, টুপি, জ্যাকেট, 

করসেট ইত্যাদি ব্যবহার করান। ইঞার ফলে, তাহাদের বুকের ও 

ও উদরের যন্ত্রের ক্রিয়া! বিকৃত হইয়া যার । কোমরবন্ধ, মোজা, 
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শাটার ইত্যাদি বাবহারে নিন্ন উদরের ও পদের রক্ত চলাচলের 

ক্রিয়। বিকৃত হইয়া থাকে । ফলতঃ এ সকল পোষাঁক পরিচ্ছদের 

ফলে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ক্রিয়। বিনষ্ট হয়|” [1] 

“শিশুদের মাথায় টুপি ব্যবহার করা অন্যায়। ইহাতে 
তাঁহাদের মাথা গরম হয়, ঘর্্ম হইয়া থাকে এবং তাহাদের হঠাৎ 

ঠাণ্ড! লাগিরা মাথ| ধরা ইত্যাদি নাঁন। পীড়া জন্মে।%* (2) 

“শক্ত কোঁমরবন্ধ (বেণ্ট) মাজায় ব্যবহার দরুণ উদরের 

যন্ত্রগুলির ক্রিয়া ভালরাপে হইতে পারে না। মেয়ের! জাকেট, 

করসেটু ইত্যাদি বাবহার করায়, তাহাদের বুকের ও উদরের 
যনত্গুলির ক্রিয়া বিকৃত হয়। পায়ে মোঙ্জা, গার্টার ব্যবহারে পায়ের 

(1) %1050105 010002 ০0৮ 0 0৩ 11000 10055, 

2100 06০ 017 01085 পুচ 00120050100065 25600107000 107 

270 1009 ০00007501)0, 110 2199011691090+ 1196 0:9০0106 0£ 

[19106 009 ৩2 102৫ ০1005 17 (9০১ 0৮106 (0 5, 170101)67, 

10% 1017 0715%9566? 1১260 29) 

££1170 ৫155 9110010 16 10056, ৪0 95 10 [07652171 85 [7655016 

0000 3৩ 11994-5539018। ৯ * * ] ০9480 00 08 (0905৩ ০%৫]৬- 

ম/0া0 10: টত06 46112005 ২ ি6৩৫০ 20216302100 

0৮1 29621001060 তা9০10 006 ০00000) 50285 2150 930 0051010 

25 1১07 0106 11” (5৫০ 70110) 

(2) [15511950001 09105 060 ০০0০1; ০9105 (106161010, 

2 আ5065521%, * % 0026 89004 19 05067 10170 08035? 

17০ ০8) 10520 1015 106245 095056. 017006 70515017200078 250 0705 

[19156 10108 10010119015 10 09100 9010, (95৩ 10110 2, 22) 
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অঙ্গুলিগুলি স্কুচিত ও পায়ের রক্ত চলাচলের গুরুতর ব্যাঘাত 
জন্মে” (3) 

“বালবালিকাদিগকে কখনও গার্টার বাবহার করিতে দিও না 

ইহাতে পদের রক্ত চলাচলের বাতিক্রম ঘটে এবং মাংসপেশী ক্ষয় 

হয়। কসা জুতা, জামা, মোজা, জাযাকেট ইত্যাদি কখনও কাহাকে 

ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নয়।” (এ) 

বিখাতনামা ডাক্তার রড়ক এম্-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন-_ 
শা “বালিকা ও যুধতীদের পরিচ্ছদ খুব টিল! হওয়া কর্তব্য, তাহাদিগকে 

কোন প্রকার কসা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দিও না। কসা জুতা 

(3) 711 25০08) 0 6606 ০৭০ ০৫ 0৩ আছে56 ০012, 

07110 216 ৮67৮ 27010019955 10173211017 5000ঠ ৩71) 070 91750 207 

[17091206106 9/110 000 10510 21412111002 01 00৩ 20575065307 

09] 0০ 0:52 আত 10955 ০ম ৩০৩০ 0000 আঃ; 0 

10116706100 000 01051801010 1176 00056 10020901165, 

[০0076 05115175 20 25500177200 10901015 166169767705 17 (5০5 

1)1100 12, 242) 

(4) 4০325085106 1596 09 19৩ 01007 85 1150 11010906 0৩ 

০1700120017) 2518 00৬ হা2080165 (১62 10160) 

£[)০0 3১98 2110 080 0010 00 ০20 6810 91095. 1129) 

০/10)016 030 1960 853515501১6 09770001035 1065 10101) 95810: 

০০ 1725 55 [91257 *. * 0৮ 0:০09০৪ 00009 20 10001015। 

8150 70061166 100 005 97:515610:8 0£ 0510100৫, (96০ 101005 

7. 744) 
“57527102 05050150 5505 59 170 [51015001050 ০০%5 

0£161%516 106255 0 0১5. 49৩1175 01 (982810 1269101) (36৫ 

12055 71215021 0 107 1২5090985 24, 10) 05 36) 



২০৬ হিন্মুডুবিল। 

এবহারে যুবতীদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় ও স্বাস্থাহানি ঘটিয়। 
থাকে ।? (5) 

উক্ত ডাক্তার চাঁভালী মহোদয় পাশ্চাতা দেশের বালক বালিকা 

দের বর্তমান পোষাক পরিচ্ছদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। 

আমরা তাহা হইতে করেফটা কথার উল্লেখ করিব। তিনি 

লিখয়াছেন £-- 

“পাশ্চাতা রমণীগণ ফ্যাসানের দায়ে পড়িয়া স্বাস্থ্াহানি করিয়া 

থাকেন। যে সকল স্থান সর্ববর। গরম রাখ! উচিত, সে সকল স্থান 

খোলা রাখা হয়। বল নাঁচ ইত্যাদি নান। কারণে যে সকল পোষাক 

ব্যবহার করা হয়, তাহা শ্বাস্থোর পক্ষে বিশে ক্ষতিজনক। ফলত? 

শরীরের যে সকল স্থান ব| যে সকল বন্ধ স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে 

দেওয়া কর্তবা, পাশ্চাত্য রমণীরা সেই সকল স্থান বা যন্ত্র কসা 

পোষাক ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিকৃত করিয়া ফেলেন। ধিক্ 

এই সভ্যতাকে 1” (6) 

সী 

শপ লিগা 

(5)4 51715 ৭7655 87091৭05611 11005 28৫ 10096, (385 

50700010220 62 22০5০62১106 00 2 19000670510 

€010052,85১ 7১, 244) | 

(6) 41170006152, 17671001 01510020001 1702100 12 5%615110105 

2120০া22াহতি 601950100100015 00250085070 09 05 08606 আিহযাও, 

[6721 8100109006৫, [তে চাট স০০]0 2৪ টি] জগ আও 
:0:2021060 203৫ 05000016920 00056 05 070059 2 আঅ)50255, 

1৩ 1660 100 0006 570৫5--0797105 00851864601, 204 

[০৮০70062016 01001901001 1000, 1170 77100, 0196 0981 

49196 ০৪4] 20 00011001509 85 1081  2 992351206 50৮ 01 ০১০ 



হিন্দু-ডুবিল। ২০৭ 

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পাশ্চা, 
দেশের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 

শতমুখে--সহজঅবার নিন্দা করিতেছেন, আর আমরা সেই পাশ্টাতা 

সভ্যতা, পাশ্চাতা রীতি নীতি, আচার ব্যবহার পৌষাক পরিচ্ছদ 

ইতআদির অনুকরণ করিয়া ধন্য 'বোঁধ করিতেছি! শত ধিক 

আমাদিগকে !! 

পাশ্চাতাদেশের পোষাক পরচ্ছদ বাব্হারে সে দেশের ও 

আমাদের দেশের পুরুষ ও রমণীদিগের কিরূপ গুরুতর স্বাস্থাহানি 

হইডেছে, সে সন্বন্ধে স্বদেশ প্রাণ, সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্্ 
রার়, এল্-এম্এস্ মহোদয় মিথিরাছেন £--- 

“যে সকল বাঙ্গলী সাহেবীয়ানার অনুমরণ করেন, তাহারা 

সাহেবদিগের দেখাদেখি জামাজোড়া পরিধান করিয়া থাকেন। এই 

অনুকরণটি যেমন হাস্যকর, তেমনই অশিষ্টকর। সাহেবেরা বে 

দেশে বাস করেন, সে দেশ শীতপ্রধান, কাঁজেই তাহাদিগকে সারাদিন 

বন্্াদিদ্বারা আবৃত থাকিতে হয়। এইরূপ থাকার ফলে তাহাদের চর্ম 

এক প্রকার অকন্মণয হইয়া থাকে । তাহাদের বৃক্ধক (কিডনি 

নামক যন্ত্রই একসঙ্গে ঘণ্ম ও মুত্র এতদুভয়ের কার্য্য নির্বাহ করে। 

এই জন্যই ভীহাদের সামান্য ঠাণ্ড। লাগিলেই “বৃক্ষ প্রদাহ” 

0100007 2% 102115, ৪0৫ ০0006155800. 01855. 01109 254 0০৫5 

9য10122:1715৩ 7111) ০০০8 000675290. 0155280 25. 076. 90560007১06, 

01 17512. 20000783051 795 50 10117706020 50 10019159600 11 
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২৪৮ হিন্দু-ডুবিল। 

( 1313217650156956 ) হইয়া প্রাণনাশ হয়। সাহেবদের 

দধো হাম, বসন্ত ও অপরাপর চন্মরোগ সহজে মারাত্বক হইয়া 

খ।কে। কিন্তু বে দেশের লোক ব্হু সহস্র বহসর ধরিয়৷ সহজে 

দেহ আঁবৃত করেন নাই, যে দেশের লে'কের চন দ্বারাই শরীরের 

অধিকাংশ ক্রেদ দূরীভূত হয়, যে দেশে প্রতাহ তেলাভাঙ্গ কারয়া 

চরকে যস্থণ, দেহকে বলিষ্ঠ ও স্সাযুমণ্ডল সুস্থ রাখাই বিধি 

ছিল, সে দেশে অকন্মাঙ জাম! জৌড়ার বাহুল্য করিরা যে বাত, 

ককপ্রদাহ, অকাল বাদ্ধকা, চর্মরোগ বাঁছুল্য ঘটিবে, তাহাতে 

ঝিঞ্ম্ হইবার কি আছে ?” 

বিদেশী খেলনা) ছবি ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার | 

শিশুদের খেলন। ইত্যাদি সম্বন্ধে চরকসংহিতা। লিখিয়াছেন ৫ 

“ক্রীড়নকানি খন্বস্থয তু বিচিত্রানি--1” 

অর্থাৎ কুমারের ক্রীড়নার্ঘ বিচিত্র শব্দবিশিষট, মনোরম, লঘু, 

অতীক্ষাগ্র খেলনা ব্যবহার করিবে এবং প্রাণনীশক ও ভয়োংপাদক 

ক্রীড়নকের ব্যবস্থা কখনও করিও না। 

প্রাচীন কালে এদেশের শিল্পীরা অতি- পবিত্র ও বিশুদ্ধ 

দ্রব্য দ্বারা পুতুল ও খেলানার রং প্রদান করিতেন। বর্তমান সময়ে 

 পাশ্টীত্য দেশের ব্যবসায়ীরা অতি ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ ছারা 

নানাবিধ খেলনা, বাক্স, ছবি ইত্যাদি রং করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য 

দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা রঈ 

করা ছবি, বাস, পুতুল ও খেলনা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পুনঃ পুনঃ 



হিন্দুডুবিব। ২৯৯ 
নিষেধ করিয়াছেন । (2) এভিক্ন তাহার! পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ 
স্থগন্ধি পমেটম্ ইত্যাদি কেশরপ্ন তৈল ব্যবহার করিতেও 
নিষেধ করিয়া থাকেন । আমাদের দেশের বাজারের স্তগন্ধি তৈলও 
ব্যবহার করা কর্তব্য নয়। মেয়েদের বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল 
মাথায় ব্যবহার করা উচিত। (2) 

এতন্তিন্ন পাশ্চাত্য বড় বড় বিজ্ঞানবিও পণ্ডিত বলিয়াছেন ষে, 

“বিদেশী অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ছবি কখনও দেওয়ালে টানাইয়া 
রাখিও না। আর্সেনিক ঘটিত অতি ভীষণ বিষাক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা 
এ ছবির রঙ্গ করা হয়, এই ছবি হইতে অনু অনু পরিমাণে বিষ 

গৃহের বায়ুর সহিত মিলিয়৷ যার, সেই দূষিত বায়ু সেবনে শিশু 
ও বালক বালিকাগণ (যুবক যুবতীরাও ) বিষাক্ত হইয়া 

থাকে ।” (3) 

(5) £9/8550 059 216» 1020 ০01 03600918107 42085710587 

০9১50191151 01)096 102177000 016610, (05100101605 19917)100-1১02 279 

99115061903 1055 * + 16 00810015900 00 105 2110794 1০ 12:56 

[9019018-102,/5050 90565 0 7015017-09948059 ০9৪০. (১৪৪ 10100) 

(2) 40০০9০০8286 01] 15 22 23506110171 2131011520101951 (56০ [)10:0) 

(3) ৮1005 10205 ০01507960 021791211017 2000 10065 07 52] 

105/1135 01 0130 91507710911 0050 250. ৮2008507450 00002 211 

[21059 €5750510.110040 2. 010190 10100, 01130190102” (96৩ 

/1551675 2350 0511০ 1759101) 5 [, 0. 57105 14. 005 05 245) 

১৪ 
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১১। ম্যালেরিয়! ও দারিদ্র্য 

ম্যালেরিয়া ও দাঁরিদ্র্যই হিন্দুজাতির ধ্বংসের সর্ববপ্রধান 

কারণ, ইহা আজ কাল সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন । 

আঁমর! এই দুইটা বিষয় নিম্মে আলোচনা করিব । 

১| ম্যালেরিয়া । 

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণগুলি এই £-- 

(১) রেলের রাস্তা। (২) জিলাবোর্, লোকাল বোর্ড 

ও ইউনিয়ন কমিটার রাস্তা । (৩) অন্ধ পুকুর। (৪) গ্রাম্য খাল। 
(৫) বাড়ীর ও গ্রামের যেখানে সেখানে গর্ত করিয়া মৃত্তিক। 

উত্তোলন । (৬) জঙ্গল। (৭) বড় বড় নদীগুলি ভরাট হইয়া যাওয়া । 

(১) জেলেজ জাস্তা] | 

বছদিন পূর্বেই মহাত্মা রাজা দিগম্বর মিত্র মহোদয় দৃঢ়তার 
সহিত বলিয়াছিলেন যে, “রেলের রাস্তা বা বাধ .নিদ্মিত হওয়ার 

পর হইতেই এ দেশে ম্যালেরিয়ার প্রীদুর্ভীব হইয়াছে এবং 

এজন্যই পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রভাব এত বেশী।” 

ফলতঃ রেলের রাস্তার ফলেই এ দেশে ম্যালেরিয়ার এত ভীষণ 
প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । রেলের রাস্ত। বা বধের জন্য বঙ্গের স্বাভাবিক 

জলনিঃসরণের প্রায় সমস্য পথগুলিই রুদ্ধ হইয়া গিঁয়াছে। প্রথমতঃ 

রেলের রাস্তার ঢুই ধারে গর্ভ বা ডোবা! কাটিয়া মৃত্তিকা উঠান হয়, 
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তাহার ফলে এ গর্তে বুষ্টির ঝ| বর্ষার জল আবদ্ধ হইয়! থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ রেলের রাস্তার নিন্মে যথেউ পরিমাণে পুল বা নালা ন! 
থাকায় দেশের জল সহজে নিকাশ হইয়া! যাইতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ রেলের রাস্তা বর্ষার বা বৃষ্টির জলে ধনিয়া না যায়, এজন্য 
বঙ্গের অনেক স্থানে রেলের রাস্তার অদূরে বীধ দিয়া রাখ! হইয়াছে । 
এ বাঁধের ফলে দেশের জল নদী বা বড় খালে যাইয়া পড়িতে 

পারে না। ইহার ফলেই এ দেশে এত ভীষণ ম্যালেরিয়া ও বন্যা 

হইয়! থাকে। উক্ত তিনটা কারণে বর্ষার বা বৃষ্টির জল দেশময় 

জমা হইয়| থাকে । এ আবদ্ধ জলে অসংখ্য মশ! জন্মে এবং সেই 
মশ! দেশময় ম্যালেরিয়া বিস্তার করিতেছে । 

ইটালী ও আমেরিকায় ম্যালোরয়৷ ছিল। সে দেশে বহুকাল 

হইতে জলাভূমি বর্তমান ছিল। সেই জলাভূমি হইতে নাল! কাটিয। 
জল নিঃসরণের ব্যবস্থ। করায় মে সকল দেশ হইতে ম্যালেরিয়া 

হাস পাইয়াছে। আর ৭০ বহসর পুর্বে এ দেশে ম্যলেরিয়ার 
নাম গন্ধ ছিল না, রেলপথ দ্বারা দেশের সমস্ত স্বাভাবিক জল- 

নিঃসরণের পথগুলি রুদ্ধ করির! দেশময় ম্যালেরিয়া! বিস্তার করা 
হইতেছে । ফলত? রেলের রাস্তা প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে 

ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাছুর্ভাব হইয়াছে । 

এ দেশের রেলের আয় যথেষ্ট । রেল কর্তৃপক্ষগণ যদি তীহা- 
দের আয়ের সহ ভাগের এক ভাগ অর্থ দ্বারা রেলের রাস্তার 

নিম্মে থে পরিমাণে পুল ব! নাল. নির্মাণ করেন, রেলের রান্তার 
দুই ধারের ডোব। বা গর্তগুলি কাটিয়া একটা খাল বা বড় ডেণ 
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খনন করিয়! দেন, এবং রেলের বধ হইতে নাল! কাটিয়া কোন 

নদী বা বড় খালের সহিত যোগ করিয়। দেন, তাহা! হইলেই এ 

দেশের এই ভীষণ ম্যালেরিয়া ও বন্যা দূর হইয়া যাইতে পারে। 
অতএব আমরা বঙ্গের প্রত্যেক মহাত্মাকে সামুনয়ে এই অনুরোধ 

করিতেছি যে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া! এই বিষয়ে গভীর 

আন্দৌলন করিবেন। তাহা হইলেই রেলকর্তৃপক্ষগণ এ সকল 

কারণ দূর করিতে বাধ্য হইবেন। 

(২) জিলাবোর্ড, লোকাল, বোর্ড ও ইউনিস্রান্ন 
কম্নিউিল ল্ীস্তা। 

জিলাবোর্ড, লোকাল্ বোর্ড ও ইউনিয়ান্ কমিটার রাস্তা দ্বারাও 
উক্ত কারণে দেশময় ম্যালেরির। বিস্তার হইতেছে । এই সকল 

রাস্তার নিম্বেও যথেষ্ট পরিমাণে পুল থাকে না। তাহার ফলে 

দেশের জল ভালরূপ নিকাশ হইয়া! বহিতে পারে না। এততিন্ন 

& সকল রাস্তার সৃত্তিকীও ঢুইধারে গর্ত বা ডোবা কাটিয়া উঠান 
ঠহয। সেই গর্ত বা ডোবাতে বর্ষার ঝা বৃষ্টির জল আবদ্ধ থাকে ।, 

ই আবদ্ধ জলে অসংখা মশ] জন্মে। সেই মশায় গ্রামের সর্বনাশ 

সাধন করিতেছে। এক কথায় জিলাবোর্ড, লোকাল-বোর্ড ও 

ইউনিয়ান কমিটির রাস্তার দুই ধারের গর্ত বা ভোব৷ দ্বারাও দেশময় 

ম্যালেরিয়! বিস্তার হইতেছে । অতএব আঁমর! উক্ত বোর্ড ও 
কমিটার সভ্যদিগের সমীপে বিনীতভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, 
তাহারা ভবিষ্যতে আর কখনও গর্ভ রা ডোবা কাটিয়া তাহা হইতে 
মৃত্তিকা উঠাইতে আদেশ প্রদান করিবেন না- রাস্তার ধারে 
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একটা খাল ঝা ডেণ কাটিয়া মৃত্তিকা উঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। 
এতত্তিন্ন রাস্তার নীচে যথেষ্ট পরিমাণ পুল বা নাল! রাখিবেন, যেন 
গ্রামের জল অতি সহজে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে-_কোন 
স্থানে বর্ধার বা বৃষ্টির জল যেন আবদ্ধ না থাকে। 

(৩) অন্জপুক্ুল। 

আমাদের পিতৃপিতামহ ঠাকুর মহাত্মারা এ দেশে অসখ্য 

পুকুর, দিখী খনন করিয়৷ ভগবানের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়া- 

ছিলেন। বর্তমান সময়ে এ সকল পুকুর ও দিখীর সংস্কার অভাবে 
পানা, কচুরী ইত্যাদি দ্বার পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ও তাহাদের জল 
দূষিত হইয়! গিয়াছে। এই দুষিত জলে অসংখ্য মশা জন্মে। 
এতত্তিন্ন পানা, জঙ্গল ও কচুরীর মধ্যে মশা! নিরাপদে বাস করে। 

অতএব এদেশের প্রত্যেক হিন্দুর পুকুর সংস্কার কর! জীবনের সর্বব 

প্রধান কর্তব্য কার্য্য বলিয়া! মনে কর! উচিত। পুকুরগুলির সংস্কার 

করিলে মালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি গীড়ার বড় কারণ দূর হইয়া 

যাইবে। | 

(৪) গ্রান্য খাল । 

গ্রাম্য খালগুলি ভরাট হইয়া গিয়াছে । এমন কি, বু গ্রামের 

খালের ছুই ধারে ও মধ্যে বড় বড় বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়। এই খাল- 
গুলি ভরাট হইয়া যাওয়ায় গ্রামের বৃষ্টির বা বর্ধার জল নিকাশ 
হইয়! গ্রামের বাহিরে যাইতে পারে না। গ্রামের নানা স্থানে জল 

আবদ্ধ থাকে। সেই আবদ্ধ জলে অসংখ্য মশা জন্মে। সেই 
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মশা গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া বিস্তার করে। এই গ্রীম্য খাল 

অতি সহজেই সংস্কার করা যাইতে পারে। 

(৫) প্রান্সেল্প শু বাঁড়ীল্র অথা তথা হইতে 

স্মত্ডিকা খনন । 

আজকান কেহই পুকুর সংস্কার করেন না, সুতরাং কাহারও 

মৃত্তিকার প্রয়োজন হইলে বাড়ীর বা গ্রামের যেখান সেখান হইতে 
গর্ত বা ডোৌব! খনন করিয়। মৃত্তিকা উঠাইয়। থাকেন। এ গর্ত বা 

ভোবাতে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হয়। এ জলে অসংখা মশা জন্মে। 

অতএব প্রত্যেক হিন্দুরই পুকুর সংস্কার করিয়া এ গর্ভ বা ডোবা- 
গুলি ভরাট করিয়! ফেল! উচিত। 

(৬) জজ্গল। 

আজকাল বঙ্গের প্রায় গ্রামই জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়৷ রহিয়াছে । 
এই জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টির জল আবদ্ধ থাকে । তাহাতে মশা জন্মে 
ও জঙ্গলের মধ্যে মশা নিরাপদে বাস করে । অতএব উক্ত বোর্ড 

ও কমিটার সভ্য মহোদয়গণ তাহাদের এলাকার গ্রামগুলির জঙ্গল 

পরিফার করিতে আদেশ ঝ| ব্যবস্থা করিয়। দিবেন। - 

(৭) ড় বড় নন্দী । 
আজকাল বড় বড় নদী গুলি ভরটি হইয়! গিয়াছে । অনেকে 

মনে করেন যে, গঙ্গায় ও পদ্মায় রেলের জন্য সেতু নির্মাণ করায় 
নদীর ত্োত হ্রাস পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে দেশের সকলের মনো- 
যোগ প্রদান করা কর্তব্য । | 
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২। দারিদ্র্য । 

আমাদের দারিদ্রের কারণ কি? কারণ অনেক, তন্মধো 
আমাদের জাতীয় রীতি, নীতি, আচার ব্যবহারের প্রতি গতীর 
অশ্রদ্ধাই সর্বব প্রধান কারণ। খধিকল্প ৬্ভুদেব মুখোপাঁধায় 
মহোদয় বলিয়াছেন £_-“আমাদের সামাজিক প্রণালীর সারভূত 
কথা--জাতিতেদ । ইহার নিন্দা অনেকেই করিয়! থাকেন, কিন্ত 
ইহার তাশপধ্য অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। পুরুষামুক্রমে 

বাবসা' বিশেষের অবলম্বন করা, বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের বিভিন্ন দলে 
সম্বন্ধ হওয়া এবং সকল ব্যবসায়ীবর্গের একমাত্র যাজক সম্প্রদায়ের 
বশ হওয়া পৃথিবীর সক দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণ পরিষ্ফট 
তা ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ভারতবার্ধর মধো ব্যবসার বিভাগের 

ভেদটা অপর সকল দেশের অপেক্ষা বিশেষ রূপই পরিষ্ষ,ট হইয়া 
আছে । 

স্বদেশ-প্রাণ, বিজ্ঞান-আচার্ধ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় 
মহোদয়ও হিন্দু সমাজের প্রাণের কথাটা পরিক্ষার ভাবে বর্ণনা 

করিয়াছেন £-- 

“জাতিভেদ, স্মৃতি ও সামাজিক বহু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে 
যে এক শান্ত, উদ্বেগবিহীন জীবনযাত্রা! গ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি 
মনীধিগণের ও সোসিয়লিষউগণের জীবনের চরম স্বপ্প-_ভারতব্ষীয় 
সমাজ শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধ্যে পাঁপের সংখ্য। 



২১৬ হিন্দু-ডূর্বিল। 

অগ্ত জাতি অপেক্ষা অনেক কম। ভারতবর্ষের পুণ্য সমাজের 
তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবনসংগ্রামযুক্ত সমীজকে দীবানল 

বলিয়া বোধ হয়, আমরা ষেন এই কথা! না ভুলি ।” 
এন্সণে কি উপায়ে জাতিভেদ, স্মৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার 

গুণে ভারতবর্ষে এক শান্ত ও উদ্বেগবিহীন জীবন যাত্রা প্রণালী 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করিব। 

এ জগতে প্রত্যেক মানুষের জীবন যাত্র! নির্বাহের জন্য 

প্রধানতঃ তিনটা বিষয়ের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, যথা £__ অন্ন, বস্ত্র ও 
গৃহ। এই তিনটার অভাবই প্রকৃত অভাব। ভারতে ব্ণভেদ 
প্রথা অর্থাত প্রত্যেক বর্ণের নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যবস্থা থাকার ফলে হিন্দু 
সমাজের কোন বর্ণের কৌন লৌকের কখনও মোটা ভাত কাপড় 
ও গৃহের অভাব হয় নাই। প্রাচীন কালে যে হিন্দু সমাজে প্রতোক 

বর্ণের নির্দিষ্ট বৃত্তিই একমাত্র ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, তখন প্রত্যেক 
বর্ণের প্রত্যেক লৌকের সহিত অন্য বর্ণের প্রত্যেক লোকের স্দৃঢ় 
বন্ধন ও বাধ্যবীধকতা ছিল। এতঙিন্ন মিতীন্ত বিপদে না পড়িলে কেহ 
অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এখনও হিন্দু সমাজ 

অনেকটা সেই আদর্শেই গঠিত রহিয়াছে । এখনও -কোন ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায়, কুস্তকীর, নম্ঃশূত্র প্রভৃতি বর্ণের কৌন 
লোকের কোন ক্রিয়া বা দেবপুজা৷ উপলক্ষে, গুরু, পুরোহিত, ধোপা, 

নাপিত, বাষ্ঠিকর, প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের লোক উপস্থিত হইয়া 
তাহাদিগের ্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্তব্য করষাপ্লি সমাধা না করা পর্যন্ত 
কাহরিও ফোন করিত বা পৃজী ইসম্পক্ন £ 
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হিন্দুসমাজ এমন সুন্দর প্রণালীতে সুগঠিত যে, কেহ কাহাকে 
ছাড়িয়া বা তৃচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া সমাজে বাঁস করিতে পারেন না। 
হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ যেমন সমাজের অঙ্গ, ধোপা, নাপিত, বাগ্কর, 

হাঁড়ি, ডোম, ইত্যাদিরাও সেইরূপ সমাজের অঙ্গ । প্রাচীন কালে 

হিন্দুসমাজে ব্রাঙ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী গু ত্যাগী ছিলেন, স্বৃতরাং 
সমাঁজের সকলেই ব্রাহ্মণকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। 

অথচ ব্রাঙ্ষণের কোন বৃত্তি ছিল না, ব্রাহ্মণকে সমাজের সকলের 

নিকট ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। ফলত: 

হিন্দু সমাজের প্রত্যেক লোকের সহিত প্রত্যেক লোকের এইরূপ 

দৃঢ় বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা থাকার ফলে এবং প্রতোক ক্রিয়াতে 
সমাজের প্রত্যেক লোকের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সাহাধা করিতে 

বাধ্য থাকায়, হিন্দু সাজে কোন ব্যক্তিরই অন্ন, বস্ত্র ও গৃহের 

অভাব কখমও হইতে পারে নাই। এখনও কোন হিন্দু তাহার 

পৈত্রিক বৃত্তিধারী কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না । এখনও 

কোন বৃত্তিধারী কোন লোকের কোন বিষয়ে অভাব হইলে 

প্রত্যেক হিন্দু তাহাকে যথাসাধ্য সাহাধা করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য । 

এত্তিন্ন প্রাচীন কালের প্রত্যেক হিন্দু স্বদেশী শিল্প দ্রব্যাদি ভিন্ন 

বিদেশী কোন দ্রব্য কখনও ব্যবহার করিতেন না। এমন কি 

স্বগ্রীমৈর শিল্প জব্যাদি ব্যবহার না৷ করিয়া দেশের অন্যাত্র হইতে 

শিল্প দ্রব্যাদি কেহ সংগ্রহ করিয়া আনিলে তাহার সমাজে নিন্দা 

হইত ও তাহাকে “এক ঘরে” হ্ইয়ী থাকিতে হইত; ফলতঃ 

এইরূপ ন্ুঢৃ, স্শ্ঙ্খল স্ুব্যবস্থ! ছিল বলিয়াই হিন্দু সমাজের 
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লোকেরা এত স্থুদীর্ঘকাল অতীব শিষ্ট, শীস্ত ও উদ্বেগবিহীন 
জীবন-যাত্রা! প্রণালী অবলম্বন করিয়৷ স্থখে, স্বচ্ছন্দে বাস করিতে 

সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক, রোম প্রভৃতি জাতিরা যে 
বহুকাল হইল অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ, মে সকল 

দেশে হিন্দু সমাজের ন্যায় স্থদৃঢ় ও স্থৃশৃঙ্খল সমীজ-গঠন ছিল না । 
স্বদেশপ্রাণ ডীক্তার রায় মহোদয় বলিয়াছেন__“ভারতবরষীয় 

সমাজ-শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধ্যে পাঁপের সংখা 
অনেক কম।” মহাত্বা! স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয় বলিয়াছেন-_ 
পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর হিন্দুরা 

দেবপ্রকৃতি।” হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
লোক শিক্ষার নানা উপায় ছিল। কথকতা প্রণালী, যাত্রা, পাঁচালী 

ইতাদির ফলেই সকলে বিশেষতঃ হিন্দু রমণীগণ ও নিম্ন শ্রেণীর 
হিন্দুগণ উন্নত নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতেন। ফলতঃ হিন্দু 

সমাজে কাহারও অন্ন, বন্ত্র ও গৃহের অভাব না থাকায় ও 

সকলেই ধর্ম নীতি সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ লাভ করায়, হিন্দু 
নরনারীগণ প্রায় সকলেই শিট, শান্ত, ধর্ম্রপরার়ণ, অত্যবাদী, 
জিতেক্দরিয়, পিতৃমাতৃভক্ঞ, কর্তব্যনষ্ট, নিরোগী ও দীর্ঘজীবি ছিলেন । 

ইয়োরোপে এত দারিদ্র্য কেন? ইয়োরোপের দারিদ্রের কথা 
শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। আমাদের 

বর্ধমানের  মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়টাদ মহাতব বাহাঢুর 
তাহার “ইউরোপত্রমণ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-- 

“অহো ! ইংলগ্ডের দরিদ্র পল্লী! একবার যাইয়া দেখ, 
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লগুনের দরিদ্রপল্লী কি ভীষণ ! একবার দেখিলে তুমি বুঝিতে 
পারিবে যে, লগ্ুনের দরিদ্র ব্যক্তির অপেক্ষা ভারতের দরিদ্র 

ব্যক্তির অবস্থা কত ভাল। 

“লগুনের এই সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকের কোন ধর্্মজ্ঞান 

নাই, দারিদ্রের তাড়নার তাহার। অপরাধের ও পাপের কার্য 

করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমাঁদের ভারতবর্ষে 

দরিদ্রের জীবন যাত্রা নির্ববাহ ব্যাপারে দারিজ্যের এমন ভীষণ 

দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হয় না।” 

মহারাজ বাহাঢুর ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, আগর! শত 
সহত্র বার ধন্যবাদ দেই ভারতের আর্ধ্খধিগণকে। তীহার! 
হিন্দু সমাজে বর্ণতেদ ' প্রথা অতীব স্তুশৃঙ্খলার সহিত স্বন্দর 

ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই দারিদ্যের ও পাপের 
এইরূপ ভীষণ দৃশ্য আগাদিগকে দেখিতে হয় না। তীহার৷ 
জাতিভেদের ছুর্ভেন্ভ ছুর্গের মধ্যে হিন্দুদিগকে সযতে রক্ষা 

করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই সেই অনাদিকাল হইতে কতিপয় 

বশসর পূর্বব পর্যন্তও হিন্দুরা শত সহত্র ভীষণ ঝঞ্ীবাত অকাতারে 
সহা করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ও জাতীয়ত্ব রক্ষা করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা 

বশতঃই হিন্দু সমাজের নান! দিক দিয়া বিষম অবনতি ও দারিত্র্ 

দুষ্ট হইতেছে । - 
জাতিভেদ থাকিলে চিল ননল আর জাতিতেদ না 

থাকিলে সমাজের অনিষ্ট হয়, এই গভীর ততটা সম্বন্ধে এখন 
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দেখিতেছি পাশ্চাত্য দেশের মহাপ্রীজ্, মনীবী পণ্ডিতগণও 

হদয়জম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জগছ্বিখ্যাত পণ্ডিত হার্ববাট 

স্পেনসার, অধ্যাপক গিডিংস্, মাকিণ পণ্ডিত জন্সন্, স্তার জন্ 

উড রফ. প্রভৃতি মহাত্মগণ জাতিভেদ প্রথা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা 

রক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া! মনে করেন। (১) আমর! পাশ্চাত্য- 

শিক্ষিত হিন্দুযুবকদিগকে উক্ত হার্ববাট স্পেনসার ও গিডিংস্ এর 

শোশিয়লজি, উডরফ, সাহেবের গ্রন্থাদি এবং ভূদেব বাবুর সামাজিক 
প্রবন্ধ, চন্দ্রনাথ বাবুর হিন্দুত্ব, নীলকণ্ঠ বাবুর গীতা-রহস্য গ্রন্থ গুলি 
একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ 
করিতেছি। 
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হিন্দু সমাজে ধন বিভাগ সকল বর্ণের ( এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন ) 
মধ্যেই প্রায় সমান ছিল। ইয়োরোপের শ্যায় অল্প সংখ্যক লোক 
অগাধ ধনশালী ও সহস্র সহত্র ব্যক্তির অন্ন, বস্ত্র ও গৃহের কোনই 
সংস্থান নাই_-এইরূপ দৃশ্য হিন্দুমমাজে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। 
হিন্দুসমাজে ধনী সম্প্রদায় বা ক্যাপিটালিউ এবং শ্রমজীবী 
সম্প্রদায় বা লেবারার ছিল না। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বর্ণের 
প্রতোক লোকেরই নিজ নিজ বাড়ীতে এক একটা ক্ষুদ্র মিল 
না কুটার-শিল্পাগার প্রতিষিত ছিল এবং এখনও বু পল্লীতে 

কতকটা বর্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু শিল্পীর মূলধন 

ছিল--তাহার পৈতৃক আমলের সামান্য যন্ত্র কল কৌশল ও 
অভিজ্ঞতা, আর শ্রমজীবী ছিল সে নিজে এবং তাহার পুক্রাদি 
পরিজনবর্গ। সেই শিল্পী তাহার পরিজনবর্গ সহ কুটার-শিল্পের 
উন্নতির জন্য দিব! রাত্রি পরিশ্রম করিতেন। কোন বিষয় বুঝিতে 
অক্ষম হইলে সেই সেই বর্ণের প্রাচীন ও বহুদর্শী লোকের নিকট 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই উপায়ে হিন্দু শিল্পীরা তাহাদের 
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শিল্প দ্রব্যাদির চরম উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছলে, 
বলে, কৌশলে ও আইনের ফাঁদে ফেলিয়া! বিদেশী বণিকগণ হিন্দু 
শিল্পগুলি যদি সমূলে বিনষ্ট করিয়া না ফেলিত; তবে এখনও 
হিন্দু শিল্পই জগতের প্রতিদবন্দিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে 
সমর্থ হইত, কারণ হিন্দু-শিল্প-দ্রব্যগুলি অতীব সুক্ষ, সুন্দর, 
পবিত্র, বিষ-ধর্্াহীন ও স্থায়ী। 

আজকাল কেহ কেহ এই দেশে পাশ্চাত্য দেশের স্যার 
মিল প্রতিষ্ঠার একান্ত পক্ষপাতী । আমরা ইহাদের সমীপে 
২1১টি কথা বলিতে চাই। এক সময়ে ভারতবাসীরা কুটার-শি্প 
দ্বারাই ভারতের-সমস্ত অতাঁব দূর করিয়া দিয়া জগতের সর্বত্র 

কোটি কোটি টাকার শিল্প দ্রব্যাদি প্রেরণ করিত কিরূপে ? 

ইয়োরোপে মিল প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল দেশের সর্বনাশ 
হইয়াছে । মিলে অতি অল্প সংখ্যক মজুরের প্রয়োজন হয় ; 
সৃতরাং সে সকল দেশের অসংখা--অগণিত লোকের কাজ 

কন্ম জুটে না; তাই অম্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে ও গৃহাঁভাবে তাহারা 

দারুণ ছুঃখ কষ্ট পাইয়া! থাকে। ইয়োরোপের এই যে বেকার- 
সমস্থা, অন্ন-সমস্যা, ধনীর সহিত মজুরের প্রতিদিন বাঁদ-বিসম্থাদ, 

মারামারি, রক্তারক্তি সংঘটিত হইতেছে--ইয়োরোপের সর্বত্রই 

এই যে নিহিলিষট, শোশিয়লিষ্ট, বলসেভিজম্ প্রভৃতির আন্দোলনের 
ভীষণ উৎপাতে সে সকল দেশ উতসন্ন যাইতে বসিয়াছে-_ 
ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ__ইয়োরোপে হিন্দু 
সমাজের ন্যায় বর্ণভেদ প্রথা! নাই--ঘরে ঘরে কুটার-শিল্পেব 



হিন্দু-ডুবিল। ২২৩ 

বাবস্থা নাই। আমেরিকাকি ইয়োরোপের কোন দেশেই ৫1৬ 

কোটির অধিক লোক নাই। অথচ তাহাদের জগতযোড়া 
শিল্পবাণিজ্য প্রতিষিত রহিয়াছে । তথাঁপি তাহাদের দেশের 
অধিকাংশ লৌকের এইরূপ দারুণ অন্নাভাব কেন? বর্তমান 

সময়ে ভারতের এই ৩০ কোটি লোকের এক কুটার-শিক্পের 
উন্নতি ভিন্ন জীবন রক্ষার আর কি উপাঁয় আছে, তাহা কেহ 

আমাদিগকে সোজা কথায় বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? এতন্ডিন্ 

ইয়োরোপে সর্ববত্র মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সে সকল দেশে 

যন্মন৷ প্রভৃতি গীড়৷ ও নানা জঘন্য পাপাচার ভীষণ ভাবে 

বৃদ্ধি পাইতেছে। | 

প্রাচীন কালের হিন্দু নরনারী সকলেই বিশ্বাস করিতেন 

যে, “বিদেশী দ্রব্য ব্বহারে জাতি যায়, ধণ্মহানি হয় ।” “জাতি যায়, 

কথাটার প্রকৃত অর্থ কি? এখানে জাতি অর্থ সমগ্র হিন্দু 

জাতিকে (77007. ) বুঝায়। “জাতি যায় বলিলে ব্যক্তিগত 
ক্ষতি বুঝীয় না, সমাজের-_দেশের--একটা জাতির ক্ষতি বুঝায়। 
পাশ্চাত্যের এদেশে দেড়শত বৎসর যাব রহিয়াছেন, কিন্তু 

তাহারা কেহই এদেশীয় বেশ ভুষা আহারাদি লন নাই-_ 
তাহাতে তাহাদের জাতি ( জাতীয়ত! ) যায় । অথচ আমরা-_- 

হিন্দুরা-জাতীয় বিশিষ্ত৷ হারাইয়! ফেলিয়াছি। 

একটা প্রাচীন হিন্দু মহিলার জন্য আমরা ডাক্তারি ওধ ও পথ্য 
ব্যবস্থ৷ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন--“বাবা, আমি ডাক্তারি ওঁষধ 
কি পথ্য কিছুতেই সেবন করিব না, কারণ উহা সেবন করিলে আমার 
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“জাতি যাইবে” ও “ধর্ম নাট” হইবে । আমি মরিব সেও ভাল, ত.. 
ডাক্তারি ওঁধধ সেবন করিয়া ধর্ম নষ্ট করিতে পারিৰ না।” এই 
কথাগুলি শ্রুবণ করিয়। তখন হাস্য ্ম্বরণ করিতে পারি নাই । কিন্তু 

এই বিষয়টা! যতই চিন্তা করিতেছি, ততই অনুভব করিতেছি যে, 
উক্ত মহিলা যাহা বলিয়াছেন তাহ! বর্ণে বর্ণে সত্য-_অতি সতা 

কথা । সত্য সত্যই ত ভাক্তারি ওষধ ব্যবহারে হিন্দু জাতি ডুবিতে 

বসিয়াছে। সত্য সত্যই ত আমর! ডাক্তারি তেজস্কর ওবধ ও 

কৃত্রিম পথ্য সেবন করিয়া দিন দিন অতীব স্থাস্থ্যহীন হইয়া 

পড়িতেছি এবং কোটি কোটি টাক! জগতের ওষধ বিক্রেতাদিগকে 

প্রদান করিয়৷ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। ফলতঃ যে কার্ে 

সমাজের বা দেশের সকলের শ্বাস্থ্যহানি ও অর্থহানি হয়-_ 

তাহাই অধন্ম। সমাজ ধ্বংসে ধর্ম্া-ধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত 

মঙ্গলের ধ্বংস হয়; তাহ! হইলেই সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা 

করিতে হয়। উক্ত মহিল বলিয়াছিলেন, “আমি মরিব, 

তাহাতে সমাজের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু আমি সমগ্র 

সমাজের ক্ষতিজনক কার্ধয করিয়া ধর্ম নষ্ট করিতে পারিব না।” 
ইহাই প্রকৃত স্বদেশ-তক্তের প্রাণের কথা । আমাদের শিক্ষিত 
যুবকের! উক্ত কথাগুলি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আ আজ 
হিন্দুসমাজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। ্ 

বর্তমান সময়ে স্বদেশপ্রাণ মহাত্মগণ যদি জরবরসাধারণ 

হিন্দুর্দিগকে “রিদেশী দ্রর্য ব্যবহারে জাতি যায়, অধর্ম্ম হয়” 

এই তন্টী ভালরূপে বুঝাহিয়া দিতে পারেন, তবে তীহার মহান্ 
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সাধনা অতি সহজেই স্থৃসিদ্ধ হইবে, ইহাতে কোনিই সন্দেহ নাই। 
বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ গ্রাম, সমাজ, পৈত্রিক 
জমা-জমি, স্ব স্ব জাতীয় ব্যবস! বাণিজ্য ও শিল্পাদি সমস্তই পরিত্যাগ 

করিয়া, একমাত্র চাকুরীর উদ্দেশ্বে--উকিল, ডাক্তার ও বেতন- 

তোগী ভৃত্য--ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। হিন্দু-যুবকগণ 
স্ব ন্ব বর্ণোচিত ব্যবসা! পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র চাকুরীর জন্য 

প্রাণান্ত যত্বু চে করার ফলেই আজ হিন্দ্ু-সমাজের অন্তিম দশা 
উপস্থিত হইয়াছে । এ জগতে একমাত্র হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্শোই 
রি প্রকৃত সাম্য, স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন প্রবৃত্তির ও স্বদেশ- 

তির পুর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, এই মহান্ তন্বটি পাশ্চাত্য শিক্ষিত 
রে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। তবে 

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের মনীষী মহাপগ্ডিতগণ ইয়োরোপের 

দাবানল-সমাজকে শীস্ত, সংযত ও শৃঙ্খলা বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টে 
যে সকল তত্ব আবিষ্ষার করিতেছেন, তাহ! হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের 

সম্পূর্ণ অনুকূল দৃষট হয়। 
ফলতঃ বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুযুবকগণ 

যদি তাহাদের পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন করেন, শ্বদেশে ও বিদেশে 
যাইয়! তাহাদের জাতীয় ব্যবসা ও শিল্পগুলি শিখিয়া আসিয়া 

স্ব স্ব বর্ণের লৌকদিগকে সে সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান 

করিতে পারেন, তবে এ দেশের দুঃখ, দৈম্য, দারিজ্্য, অভাব, 
অনটন, স্থাস্থ্াহীনতা ও অকাল. স্তু ০০০০ 
যাইবে। 

১৫ 
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ভারতীয় আদর্শের সম্মুখীন হইতেছেন। ইহারা এত দিনের কৃত্রিম 

জীবনের দৈম্য কষ্ট দুর্দশ! বুঝিতে পারিয়া যথার্থ স্বাভাবিক 
মীনব-জীবনের দিকে ফিরিতেছে ! সেই স্বাভাবিক, স্বাধীন, সরল, 

প্রেমময় মানব-জীবনের আদর্শ-সমাজ ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল ।” 

“ভারতবর্ষের চিন্ত সম্মোহিত হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাতাদের 

সাময়িক বিজয় ও গৌরব দেখিয়া! ভারতবাসী মত্ত হস্তীর স্ায় . 
পাষাণ কায়ার দিকে ছুটিয়াছিল। এখন আবার মায়ের কোলে 

ছুটিতেছে--কারণ ইয়োরোপ নিজেই সেই পাষাণ কাঁয়ার “বিরাট 

মুষ্টিতলে” চাপা পড়িয়! নিশ্প্ষিত হইতেছে” 
কিনি বি? পি 








